SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar
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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 1 de juliol de 2021, a les 13:00 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.

. Secretària:

Lourdes Castells Castany, cap d’Unitat de Contractació.

. Vocals:

José Luis González Leal, secretari general.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
Montserrat Clotet Masana, regidora de Recursos Humans i
Govern Obert.
Regina Fumanal Fernández, tècnica del Servei d’Organització i
Recursos Humans.
Carme Morales Baldonedo, TAG 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. S’ha donat publicitat de la
convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre
número 1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència signada
pel secretari, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i
admetre la proposició següent:
Número
1

Licitador
ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, SAU (A-08.169.294)
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2. Exposició de l’informe tècnic de valoració de la documentació presentada
en relació al sobre núm. 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número
2 de l’oferta presentada, relatiu al criteri avaluable segons un judici de valor, la
tècnica del Servei d’Organització i Recursos Humans exposa el contingut del
l’informe de valoració, de data 18 de juny de 2021, que s’adjunta a aquesta
acta com annex.
D’acord amb el seu contingut, es proposa la puntuació següent de l’oferta
presentada:

Licitador

B-1 Centres hospitalaris
propis i/o concertats
oferts per l’entitat
licitadora a Manresa al
col·lectiu assegurat
(màxim 10 punts)

B-2 Nombre i nom de centres
hospitalaris propis i/o concertats
oferts per la licitadora a Manresa
al col·lectiu assegurat per a
tractaments oncològics a
Manresa (màxim 10 punts)

Total

ASISA,
Asistencia
Sanitaria
Interprovincial de
Seguros, SAU

7

0

7

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada i la
puntuació obtinguda pel licitador en relació amb el sobre núm. 2 (criteris
judici de valor). La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta
presentada en relació amb el criteri ponderable en funció d’un judici de valor,
d’acord amb l’informe de la cap de Servei d’Organització i Recursos Humans,
de data 18 de juny de 2021.
4. Exposició pública, si escau, de la puntuació obtinguda pel licitador
respecte el sobre número 2. Es donarà publicitat a la puntuació obtinguda per
l’única proposició en relació amb els criteris avaluables segons un judici de
valor, amb la publicació de la present acta al Perfil del contractant.
5. Obertura del sobre núm. 3 de la proposició presentada mitjançant la
Plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a
terme l’obertura del sobre número 3 de la proposició rebuda.
S’adjunta a continuació el detall del contingut de l’oferta:
 Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil ASISA, Asistencia
Sanitaria Interprovincial de Seguros, SAU (A-08.169.294).
El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada és el següent:
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Licitador
ASISA, Asistencia Sanitaria
Interprovincial de Seguros, SAU

Oferta
IVA no
inclòs

Adscripció
metge/ATS

Centre de
rehabilitació

Possibilitat
adhesió
altres
col·lectius

64,5 €

10

10

9

*El percentatge de baixa respecte el preu de sortida és de: 21.34%
6. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre
núm. 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora.
A la vista de l’única oferta presentada, i d’acord als termes de la clàusula 25a
del PCA que es reprodueix a continuació, s’observa que l’oferta presentada per
la mercantil ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, SAU (A08.169.294), inclou un percentatge de baixa superior al llindar d’anormalitat del
20% fixat pel supòsit de presentació d’una sola oferta, concretament d’un
21,34%.
Clàusula 25a. PCA. Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles
que no siguin anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles
el percentatge de les quals no sigui més de 10 punts superiors a la mitjana
dels percentatges de baixa de les diferents ofertes.
Quan una oferta econòmica no pugui ser considerada, quedarà exclosa de
la licitació, sempre que un cop realitzada l’oportuna audiència al licitador
afectat quedi confirmat aquest valor anormalment baix o desproporcionat.
En el supòsit que hi hagi una sola oferta, el llindar de la temeritat es fixa,
en un percentatge superior al 20% del preu de licitació.
De conformitat amb l’article 149 de la LCSP, havent identificat una oferta
incursa en presumpció d’anormalitat, s’escau requerir al licitador en qüestió per
tal que justifiqui i desglossi raonable i detalladament la viabilitat econòmica de
la seva proposta.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 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
secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras
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Número de Referència: DX7HSFR32QVC

Número de Referència: DX7HSFR4SXRC

Servei d’Organització i Recursos Humans

INFORME SOBRE EL JUDICI DE VALOR DE A PROPOSTA PRESENTADA PER ASISA PER A
REALITZAR EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I GESTIÓ DE LA INCAPACITAT LABORAL
TRANSITÒRIA PER ALS FUNCIONARIS INTEGRATS, I ALS SEUS BENEFICIARIS, DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
______________________________________________________________________________

Els criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte del servei d’assistència sanitària i incapacitat
laboral transitòria per als funcionaris integrats de l’Ajuntament de Manresa i els seus beneficiaris, que
d’acord amb el RD 480/93, de 2 d’abril, quedà integrat en el règim general de la Seguretat Social, i
respecte del qual, segons la disposició transitòria 5, apartat 3 de dita norma, es va acordar que
aquesta prestació es fes amb entitats privades, sempre amb la intensitat i extensió previstes en el
sistema nacional de salut, la normativa de la qual s’ha d’aplicar supletòriament en tot el que els plecs
no prevegin, preveuen uns criteris automàtics i uns criteris de judici de valor.
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Els criteris de judici de valor, que poden suposar un màxim de 20 punts, són els següents:
B.1. Centres hospitalaris propis i/o concertats oferts per l’entitat licitadora a Manresa al col·lectiu
assegurat (màxim 10 punts).
Es valorarà la tipologia i característiques dels centres hospitalaris, així com les especialitats
existents, d’acord amb la memòria tècnica presentada pels licitadors.
Examinada la proposta efectuada per la companyia que es presenta a la licitació ASISA, s’observa
que, dins la relació de centres hospitalaris propis i/o concertats que ofereix per a la prestació del
servei, no s’hi troba inclòs el centre més rellevant de la ciutat com és Althaia Sant Joan de Déu.
Per aquest motiu es considera adient proposar una puntuació de 7 punts en aquest apartat.
B.2. Nombre i nom de centres hospitalaris propis i/o concertats oferts per la licitadora a Manresa al
col·lectiu assegurat per a tractaments oncològics a Manresa (màxim 10 punts).
Es valorarà la tipologia i característiques dels centres hospitalaris així com les especialitats
existents, d’acord amb la memòria tècnica presentada pels licitadors.
Examinada la proposta efectuada per la companyia que es presenta a la licitació ASISA, la
companyia manifesta no disposar de centres hospitalaris propis i/o concertats per a tractaments
oncològics en el municipi de Manresa.
Per aquet motiu no és possible atorgar cap puntuació en aquest apartat.

Així, doncs, la puntuació total dels dos criteris de judici de valor, en relació a la documentació
aportada per la companyia ASISA, és la següent:
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CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
B-1 Centres hospitalaris propis i/o concertats oferts per l’entitat licitadora a
Manresa al col·lectiu assegurat (màxim 10 punts)
B-2 Nombre i nom de centres hospitalaris propis i/o concertats oferts per la
licitadora a Manresa al col·lectiu assegurat per a tractaments oncològics a
Manresa (màxim 10 punts)
TOTAL
És el que em cal informar, llevat de millor criteri sotmès a dret.
La Cap de Servei d’Organització i Recursos Humans,

Signat electrònicament
per: MONTSERRAT
SIMON CIRCUNS
Data: 18/06/2021
9:23:13
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

7 punts
0 punts
7 punts

Signat electrònicament
per: LOURDES
CASTELLS CASTANY
Data: 06/07/2021
14:27:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 07/07/2021
10:49:27
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

