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MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA 

DEL SOBRE ÚNIC PRESENTATS A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE, 

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I SI ESCAU PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ. 

 

  

 

Núm. Sessió: 1 
Composició de la Mesa:  

La mesa de contractació està formada pels següents membres: 

 

Presidenta: Joana Maria Bennàsar Serra (regidora)  

Suplent Presidenta: Joaquín Cantalapiedra Aloy (regidor) 

Vocal 1: Joan Seguí Serra (Secretari de la Corporació) 

            Suplent Vocal 1:  Maria Suau Juan (TAG, Secretària accidental) 

            Vocal 2: Caterina Crespí Serra (Interventora de la Corporació) 

            Suplent Vocal 2: Gorka Muntaner de Diego (TAE d’Intervenció). 

            Secretari de la Mesa (amb veu i vot): Bartomeu Amengual Barceló (TAG) 

            Suplent Secretari de la Mesa: Sebastià Gallardo de Arriba (TAG) 

 
Assistents: 

Presidenta:  

Joana Maria Bennàsar Serra 

 

Alcúdia, 11 de maig de 2018. 

 

Quan són les 13:00 hores, es reuneixen a la Sala 

de Plens, els membres de la Mesa de 

Contractació de la licitació de referència, que es 

relacionen al marge. 

Vocal 1 (Secretari de la Corporació) 

Joan Seguí Serra 

Vocal 2 (Interventora) 

Sebastià Gallardo de Arriba 

Secretari: 

Bartomeu Amengual Barceló 

 

 

- Han excusat la seva assistència: 

 

 La presidenta de la Mesa obri la sessió i demana al secretari que doni trasllat de les 

actuacions portades a terme en relació a aquesta contractació. 

 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM: CNPE-1/2018. 

TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT. 

TITOL: CONTRACTE PRIVAT D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DELS 

PARTICIPANTS EN LES ACTIVITATS PROMOGUDES PEL PATRONAT 

MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALCÚDIA. 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
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 El Secretari de la Mesa informa del següent: 

 Mitjançant resolució de data 16 d´abril de 2.018, núm. 21/2018, el President del Patronat 

Municipal d’Esports va aprovar iniciar l’expedient de contractació, per procediment obert 

simplificat, oferta econòmica més avantatjosa, del contracte privat d’assegurança 

d’accidents dels participants en les activitats promogudes pel Patronat Municipal 

d’Esports d’Alcúdia, ordenant que es redactin i incorporin a l’expedient els Plecs de 

clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, i així mateix 

l’informe de fiscalització prèvia i sobre el percentatge que suposa la contractació envers 

els recursos ordinaris del pressupost vigent. 

 Mitjançant resolució de data 17 d’abril de 2.018, núm. 22/2018, el President del Patronat 

Municipal d’Esports d’Alcúdia va aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de 

la licitació.  

 En data 23 d’abril de 2018 es va publicar la licitació al perfil del contractant del Patronat 

Municipal d’Esports d’Alcúdia i al perfil del contractant  allotjada a la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic, concedint un termini comú de 15 dies naturals 

comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del 

contractant del Patronat d’Esports, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector 

Públic, amb independència del registre o oficina. El termini va finalitzar el dia 8 de maig 

de 2.018 a les 14h. 

 

 El Secretari de la Mesa passa a donar compte de les propostes presentades en la licitació, 

pel seu ordre cronològic de presentació, les quals es transcriuen a continuació: 
 
NÚM. 

ORD 

ENTITAT 

LICITADORA 

NIF RGE FAX 

CORR

EUS 

DATA 

PRESENTACIÓ 

OFERTA 

1 MUTUA GENERAL DE CATALUNYA V08846644 10 SI 08/05/2018 

2 PREVISIÓN BALEAR M.P.S. V07103419 11 SI 08/05/2018 

3 VIDACAIXA S.A.U. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

A58333261 12 SI 08/05/2018 

4 MARKEL INTERNATIONAL 

INSURANCE COMPANY LIMITED 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

W0068002E 3910 

(Ajunt.) 

SI 08/05/2018 

  

 

Totes les propostes s’han presentat dins el termini conferit. 

 

 Tot seguit el Secretari informa a la resta de la Mesa envers els aspectes formals de cadascuna 

de les propostes presentades, d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives 

particulars, resultant que la forma de les proposicions presentades per tots els licitadors 

s’ajusta a l’exigida atès que presenta SOBRE ÚNIC els quals estan tancat i identificats a 

l’exterior amb indicació de la licitació a la que es concorre, i el nom de l’empresari o nom 

social de l’empresa licitadora. 

  

 Per part del Secretari s’informa que la Plica 1 presentada per MUTUA GENERAL DE 

CATALUNYA va ser registrada en data 8 de maig de 2018, amb el número de registre 

10/2018. No obstant, al correu electrònic que es va enviar per l’entitat per justificar 
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l’enviament de la plica per “Correos” es va adjuntar la oferta econòmica de l’annex IV del 

plec enlloc del justificant de l’oficina postal d’enviament del Sobre Únic. A conseqüència 

d’aquest fet, la oferta econòmica presentada va deixar de ser secreta en aquest moment, lo 

qual incompleix el dispost a la clàusula 13 del plec de condicions on disposa que “les 

proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al 

moment d’obertura de les proposicions”. 

 

   A la vista de la circumstància descrita, els membres de la Mesa acorden per unanimitat 

EXCLOURE de la licitació la Plica 1 presentada per MUTUA GENERAL DE 

CATALUNYA per no mantenir el secret de la seva proposició fins el moment de l’obertura, 

de conformitat amb el dispost a la clàusula 13 del plec de condicions que regula aquest 

procediment.    

   En relació a la resta de proposicions presentades (plica 2, 3 i 4) la Mesa acorda per 

unanimitat declarar-les admeses, sense perjudici del que pugui resultar de la posterior 

acreditació del compliment dels requisits establerts a l’art.140 de la LCSP en el moment 

indicat en els plecs i a l’article 150.2 de la LCSP: 

 

 
NÚM. 

ORD 

ENTITAT 

LICITADORA 

NIF ADMESA/ 

EXCLOSA 

1 MUTUA GENERAL DE CATALUNYA V08846644 EXCLOSA 

2 PREVISIÓN BALEAR M.P.S. V07103419 ADMESA 

3 VIDACAIXA S.A.U. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

A58333261 ADMESA 

4 MARKEL INTERNATIONAL 

INSURANCE COMPANY LIMITED 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

W0068002E ADMESA 

  

 

 

La Mesa considera que no hi ha cap impediment en la tramitació de l’expedient, per la qual 

cosa es continua amb l’anàlisi de les actuacions realitzades per aquest contracte. 

 

Acte seguit es procedeix a l’anàlisi del sobre Sobre Únic: Declaració responsable i oferta 

de criteris valorables en xifres o percentatges (Annex IV) dels licitadors admesos, per 

ordre de presentació al registre d’entrada. Es per això que es procedeix a l’acte públic 

d’obertura del Sobre Únic, segons l’ordre de presentació al registre d’entrada; es comprova la 

concordança i exactitud de les dades esmentades amb el recompte de proposicions 

presentades i admeses que s’exhibeixen, així com el fet que els sobres que contenen les 

proposicions corresponents es troben tots damunt la taula, i en les mateixes condicions que 

foren entregats, tancats i/o precintats, havent-se complit les condicions de secret de la seva 

custòdia.  

 

Hi assisteixen: la Sra. Antoni Ponseti Socias, de la societat VIDACAIXA S.A.U. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS. 
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 A continuació es procedeix a la lectura de l’Annex IV declaració responsable i 

oferta de criteris valorables en xifres o percentatges, el contingut de les propostes es 

llegeix en veu alta per a tots els assistents:  

 
NÚM. 

ORD 

ENTITAT 

LICITADORA 

Criteri econòmic únic: 

oferta econòmica (fins 

un màsim de 100 punts) 

CLASSIF. 

1  EXCLOSA (MUTUA GENERAL DE 

CATALUNYA) 

          - - 

2 PREVISIÓN BALEAR M.P.S. 19.600 Euros/ pels 

dos anys de vigència 

del contracte 

 

(91’11 punts) 

 

 

2 

3 VIDACAIXA S.A.U. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

27.527’71 Euros/ 

pels dos anys de 

vigència del 

contracte 

 

(47’06 punts) 

 

 

3 

4 MARKEL INTERNATIONAL 

INSURANCE COMPANY LIMITED 

SUCURSAL EN ESPAÑA 

18.000 Euros/ pels 

dos anys de 

vigència del 

contracte 

 

(100 punts) 

 

 

1 

 

 

Es constata no hi concorre el licitador que ha presentat oferta que inclogui valors 

anormals o desproporcionats. 

 

Es procedeix a la lectura de la classificació de les ofertes, amb indicació de quina ha 

estat l’oferta més avantatjosa, i acte seguit i abans de formular proposta d’adjudicació, 

per la Mesa s’indica als assistents si tenen alguna cosa a manifestar, sense que se’n 

formulin manifestacions o observacions. 

 

A continuació la Mesa, per unanimitat fa seu el resultat ressenyat obtingut i acorda: 

 

Primer.- EXCLOURE de la licitació la Plica 1 presentada per MUTUA GENERAL DE 

CATALUNYA per no mantenir el secret de la seva proposició fins el moment de 

l’obertura, de conformitat amb el dispost a la clàusula 13 del plec de condicions que 

regula aquest procediment.    

 

Segon.- ADMETRE a la licitació la resta d’empreses presentades (Plica 2, 3 i 4). 

 

Tercer.- Proposar l’adjudicació del contracte a l’entitat MARKEL INTERNATIONAL 

INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, amb NIF: 

W0068002E, per ser la millor oferta que ha obtingut la màxima puntuació (100 punts) en 

l’apalicació dels criteris d’adjudicació de l’apartat Z) del quadre resum del plec de 

condicions, per un preu de DIVUIT MIL EUROS/pels dos anys de vigència del contracte 
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(18.000 Euros/pels dos anys de vigència del contracte), IVA exempt en virtut de 

l’establert a l’article 20-1-26 de la Llei 37/1992. 

   Tot això de conformitat  amb els plecs de clàusules administratives i tècniques que 

regeixen el contracte, així com la declaració responsable i l’oferta econòmica presentada 

per l’empresa MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 

SUCURSAL EN ESPAÑA. 

 

Quart.- Disposar la publicació de l’acta de la sessió al tauler de contractació (perfil del 

contractant) del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia, allotjat a la plataforma de 

contractació del sector públic, als efectes pertinents i d’informació als licitadors i als 

efectes prevists a la disposició addicional quinzena de la LCSP. 

 

Cinquè.- Una vegada publicada l’acta de la sessió al tauler de contractació, disposar que 

el Servei de Contractació de l’Ajuntament d’Alcúdia remeti el requeriment a la licitadora 

que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa perquè en el termini màxim de SET 

dies hàbils comptadors des del dia següent a l’enviament de l’avís a l’adreça electrónica 

comunicada per la licitadora, que s’ha posat a la seva disposició la notificació a la seu 

electrónica de l’Ajuntament de l’esmentat requeriment de documentació, presenti la 

documentació indicada en els plecs i constitueixi la garantía definitiva en qualsevol de les 

formes regulades a la LCSP i d’acord amb allò indicat al plec de clàusules 

administratives 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 13:25 h de la data 

indicada a l’encapçalament, del contingut de la qual s’estén la present acta, de la que com 

a Secretar,, don fe, amb el vist i plau de la Presidenta.   

 

El Secretari de la Mesa     La Presidenta  

 

 

 

 

Bartomeu Amengual Barceló    Joana Maria Bennàsar Serra 
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