
 

Expedient núm.:1656/2017
Assumpte: Constitució i convocatòria Mesa de contractació

DECRET

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  1656/2017,  relatiu  a  la  contractació  de  diverses  pòlisses 
d’assegurances que garanteixen la cobertura dels riscos que es deriven de l’activitat 
normal que desenvolupa com a corporació local.

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de setembre de 
2017, va aprovar l'expedient de contractació de diverses pòlisses d’assegurances que 
garanteixen  la  cobertura  dels  riscos  que  es  deriven  de  l’activitat  normal  que 
desenvolupa com a corporació local,  mitjançant  procediment obert,  diversos criteris 
d'adjudicació,  per  valor  estimat  total  de  151.800,00  euros,  sense  IVA,  i  alhora  va 
aprovar  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  (PCAP en  endavant)  i  la 
convocatòria de la licitació.

2. Realitzats els actes d'instrucció, el període de licitació per a la presentacions de 
proposicions va finalitzar en data 25/10/2017 i d’acord amb la certificació de secretaria 
de  data  26/10/2017  s’han  presentat  tres  proposicions  per  les  següents  empreses: 
Mapfre  Vida,  S.A.,  MGS  Seguros  y  Reaseguros,  S.A.  i  Asefa,  S.A.  Seguros  y 
Reaseguros.

III. Fonaments de dret
De conformitat amb la clàusula desena, onzena, i concordants del PCAP i d'acord amb 
les facultats que m'atorga la disposició addicional segona RD Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot això,

RESOLC

Primer.  Ordenar  que la  Mesa de Contractació  es  constitueixi  en  sessió  interna  el 
proper dia 3 de novembre de 2017 a les 12:00 hores, per a l’obertura i qualificació de 
la  documentació  administrativa  de  les  proposicions  presentades  corresponents  als 
sobres «A» de documentació administrativa; i en sessió pública a les 12:30 hores, per 
a l'obertura dels sobres «B» de documentació ponderable mitjançant judicis de valor.

Segon. Disposar la composició següent de la Mesa de Contractació:
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a) Presidència: Sra. Montserrat Jiménez Molina, tinenta d’alcaldessa de l’Àrea 
de Serveis Centrals, per delegació de l’Alcaldia.

b) Vocals: 1) Sra. Encarna Rodrigo Morales, Regidora de Promoció econòmica 
i  comerç,  Gestió  del  patrimoni  i  locals  i  Inserció  laboral  i  ocupació.  2)  Sra 
Carme  Coll  Gaudens,  Secretària  municipal  o  funcionari  del  grup  A en  qui 
delegui. 3) Sr. Raúl López Borrás, Interventor municipal. 4) Sr. José Manuel 
Roque Damota, Coordinador de l’Àrea de Serveis Centrals. 5) Sr. Manel Josep 
Rodríguez, Responsable del contracte de serveis d’assessorament i mediació 
d’assegurances.

c) Secretària: Sra. Maribel Romeu Corbatón, funcionària de la corporació.

Convidar a la Mesa de Contractació als regidors portaveus dels grups municipals.

Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant per a general coneixement i 
notificar-la als interessats: empreses licitadores, membres de la Mesa i convidats.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

L'Alcaldessa, Davant meu, 
Eva María Menor Cantador La Secretària municipal

Carme Coll Gaudens 
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