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Assumpte: Resolució de la Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i 
Estadística, d’adjudicació del contracte.

Dia 2 de juliol de 2.018, per resolució núm. 1043/2018, la Regidora delegada 
d’Hisenda, Contractació i Estadística va aprovar l’expedient de contractació, el Plec de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació del CONTRACTE PRIVAT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I ALTRES 
BENEFICIARIS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA 
MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, VIA 
ORDINÀRIA (exp. Cn-32-18), amb un import de licitació del contracte (preu unitari) és 
de 58’50 Euros/mensuals/per persona, IVA exempt (aquest import no està subjecte a 
IVA en virtut de l’establert a l’article 20.1.16 de la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit).

En data 20 de juliol de 2018 es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic l’anunci de licitació del contracte de referència, i es va concedir un termini de 
presentació d’ofertes de 36 dies naturals a comptar des de la data d’enviament de 
l’anunci de licitació a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, el qual 
finalitzava dia 23 d’agost de 2018 a les 14 hores.

En data 28 d’agost de 2.018, es va constituir la Mesa de contractació i va procedir a la 
obertura del sobre 1 de documentació administrativa de la única proposta presentada per 
ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U., 
admetent-la a la licitació. Acte seguit es va procedir a l’obertura dels sobre núm. 2 
relatiu a Proposició econòmica i millores del servei, resultant com a millor oferta la 
proposta presentada per ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS S.A.U., amb NIF: A08169294, per ser la única oferta presentada i ser la més 
avantatjosa assolint la puntuació de 90 punts en l’aplicació dels criteris d’adjudicació, 
de conformitat amb el següent detall:

- Preu unitari de CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS (58’48 Euros/mensuals / per persona, IVA exempt).

- Millora de dues neteges dentals anuals per persona.
- Compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% en la plantilla 

asseguradora.
-

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:  32/2018 
TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT 
TÍTOL:  CONTRACTE PRIVAT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I ALTRES BENEFICIARIS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, VIA ORDINÀRIA.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA D’HISENDA, 
CONTRACTACIÓ I ESTADÍSTICA 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ea75f323726e45f0855ad36225596b3d001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres Núm. Resolució: 2018/6143 - Data Resolució: 10/10/2018
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Per la qual cosa se la va requerir en data 13/09/2018 (RGS 4195/2018) a ASISA 
ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U. per tal que 
en el termini de DEU dies hàbils comptadors des de la data de notificació del present 
requeriment presentés la documentació indicada en els plecs.

En data 26 de setembre de 2.018 va tenir entrada al registre d’aquesta Corporació (RE 
8728/2018), escrit d’ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS S.A.U. en el que afirma aportar la documentació requerida per a 
l´adjudicació del contracte, la qual adjunta.

Vist l’informe emès en data 10 d’octubre de 2018 pel TAG Sr. Bartomeu Amengual 
Barceló, de revisió, valoració i qualificació de la documentació aportada per ASISA 
ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U., com a 
licitadora que ha presentat l’oferta més avantatjosa en la licitació del contracte, el qual 
s’accepta i serveix de fonamentació la present, que qualifica que la licitadora ha 
presentat tota la documentació requerida i que la documentació aportada és conforme, i 
que la garantia definitiva presentada, mitjançant aval bancari, cobreix l’import exigit a 
l’apartat L.2. del quadre resum del PCAP,

És per això que en ús de les facultats legalment conferides d’acord amb l’establert a la 
Disposició Addicional 2ª de la LCSP, aprovada per Llei 9/2017, de 8 de novembre, en 
relació a l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i a les atribucions per delegació d’aquesta Batlia per Resolució 
núm. 871/2015, de 16 de juny de 2015 (BOIB 121/2015, d’11 d’agost),

RESOLC

Primer.-  Admetre a la licitació la única proposta presentada a la licitació i 
ADJUDICAR el CONTRACTE PRIVAT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I ALTRES 
BENEFICIARIS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA 
MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM: CN-32/2018 a l’entitat 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U., 
amb NIF A-08169294, per ser la única oferta presentada i ser la més avantatjosa assolint 
la màxima puntuació (90 punts) en l’aplicació dels criteris d’adjudicació establerts a 
l’apartat Z) del quadre resum del PCAP, per un preu unitari de CINQUANTA-VUIT 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (58’48 Euros / mensuals / per persona, 
IVA exempt). Les millores i compromisos exigibles al contractista seran els següents:
- Dues neteges dentals anuals per persona.
- Compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% en la plantilla 
asseguradora.
El termini d’execució del contracte serà d’UN ANY, amb possibilitat de prorrogar-se 
per UN ALTRE ANY (1 + 1) de conformitat amb l’establert a l’apartat G) del quadre 
resum dels plecs i a l’article 29.2 de la LCSP.
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Tot això de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques que regeixen el contracte, i la documentació tècnica, compromisos i proposta 
econòmica presentada per l´empresa proposada com adjudicatària. 

Segon.- Aprovar la despesa per l’import d’adjudicació i disposar-la amb càrrec a la 
partida BS2211160080 del Pressupost municipal vigent.

Tercer.- Donar trasllat de la present a la Tresoreria municipal per tal que dugui a efecte 
l’establert al punt anterior, així com a la Intervenció municipal, als efectes legals 
oportuns.

Quart.- Publicar la present Resolució al “perfil del contractista-Tauler de contractació” 
de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjada a la plataforma de contractació del sector públic, 
als efectes oportuns.

Cinquè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària l’entitat ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U., amb NIF A-08169294, tot 
informant-la que la formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies 
hàbils des que es remeti la notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats.

Sisè.- Que un cop publicada la present resolució al perfil del contractant, es notifiqui la 
present resolució a l’adjudicatària així com a la resta de licitadores i candidates 
presentades en el procediment, tot informant-les que, contra la present resolució, que 
exhaureix la via administrativa, les persones legitimades poden presentar de forma 
alternativa els següents recursos: o bé el recurs especial en matèria de contractació, que 
podran presentar en el llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com també 
davant del registre de l’Ajuntament d’Alcúdia o en el del Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals, en els terminis i forma establerts als articles 49, 50 i 
51 de la LCSP. L’òrgan competent per a la resolució del recurs especial és el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals, en seu Madrid; o bé poden interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma. Tot això sense perjudici que puguin interposar aquells altres recursos 
previstos en la LCSP, o aquells altres que creguin procedents si així ho consideren.

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Vuitè.- Ordenar que un cop formalitzar el contracte, es publiqui al Tauler de 
contractació de l’Ajuntament d’Alcúdia l’anunci de formalització del contracte en el 
termini màxim de quinze dies des de la data de formalització.
   A més en el termini màxim de tres mesos següents a la formalització del contracte, per 
a l’exercici de la funció fiscalitzadora, s’ha de remetre a la Sindicatura de Comptes de 
les Illes Balears, a través de la plataforma www.rendiciondecuentas.es, una còpia 
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certificada del document en què s’hagi formalitzat aquells, acompanyada d’un extracte 
de l’expedient del qual es derivi.

Alcúdia, en data de la signatura.

Intervingut i conforme,              La regidora delegada de contractació,      N’he pres raó,
L’Interventor acctal.,                                                                                      El Secretari,
Sgt: Gorka Muntaner de Diego.  Sgt: Joana M. Bennasar Serra.     Sgt: Joan Seguí Serra.
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