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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D’OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1 PER 
A LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DE 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA: DANYS MATERIALS OCASIONATS AL 
PATRIMONI, CIRCULACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES, RESPONSABILITAT 
CIVIL I PATRIMONIAL, VIDA I ACCIDENTS I RESPONSABILITAT DEL PERSONAL 
I AUTORITATS 
 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Data: 18 de gener del 2016 
Hora: 13:15 hores 
Assistents:  
Presidenta:  Sra. Isabel Muradàs Vázquez, Tinenta d’Alcalde de la Corporació 
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas Crous, regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 

    - Sr. Carles Ribas Gironès, regidor delegat de Sostenibilitat 
    - Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor del grup municipal CiU  
    - Sra. M. Mercè Roca Perich, regidora del grup municipal ERC-MÉS-AM 
    - Sra. Laia Pèlach Saget, regidora del grup municipal CUP-Crida per Girona 
    - Sra. Sílvia Paneque Sureda, regidora del grup municipal PSC 
    - Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació 
    - Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació  

Secretària: Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació 
 
També hi són presents: 

- El senyor Joan Samper Bustins, cap de Patrimoni 
- La senyora Núria Masdemont Ferrer, cap de Recursos Humans 
- La senyora Elisabet Sureda Costa, tècnica de grau mig adscrita al Servei de 

Contractació i Compres.  
 
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre núm. 1 de la 
licitació per a la contractació de les pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament de 
Girona: danys materials ocasionats al patrimoni, circulació de la flota de vehicles, 
responsabilitat civil i patrimonial, vida i accidents i responsabilitat del personal i 
autoritats,per un import anual de licitació de: 
Lot 1: 70.000,00€ 
Lot 2. 104.000,00€ 
Lot 3: 43.839,00€ 
Lot 4: 148.000,00€ 
Lot 5: 11.600,00€ 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d’acord amb el decret de l’Alcaldia-
Presidència de composició de la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, 
modificat per Decret d’Alcaldia el 7 de juliol de 2015, i la secretària llegeix les 
disposicions legals aplicables, especialment l’article 320 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP); l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la LCSP. 

Han participat en la licitació, per haver presentat les seves ofertes dins el termini fixat i 
en la forma pertinent: 
 

- AXA AURORA VIDA, SA 



- SURNE SEGUROS & PENSIONES 
- GERENALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
- CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, SA (CASER) 
- AIG EUROPE LIMITED 
- SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA  
- ZURICH VIDA 
- ALLIANZ SEGUROS 
- SEGURCAIXA ADESLAS, SA 
 

Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la 
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional 
dels licitadors i demés requisits a què es refereix l’article 146.1 del TRLCSP, així com 
de la demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i 
econòmiques particulars reguladores de la licitació. 
 
Les empreses AXA AURORA VIDA, SA, SURNE SEGUROS & PENSIONES, AIG 
EUROPE LIMITED, ZURICH VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
SAU, ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, SEGURCAIXA 
ADESLAS, SA han aportat la declaració responsable firmada pel licitador indicant que 
compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb l’administració 
(Annex 2), així com el document acreditatiu d’inscripció en el Registre d’Entitats 
Asseguradores i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i 
document acreditatiu del ram d’assegurança del Lot al que es presenta l’oferta.  
 
L’empresa CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA (CASER) ha aportat la declaració responsable signada pel 
licitador indicant que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar 
amb l’administració (Annex 2), així com el document acreditatiu d’inscripció en el 
Registre d’Entitats Asseguradores i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, però no aporten el document acreditatiu del ram d’assegurança del Lot 
al que es presenta l’oferta. 
 
L’empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, ha aportat la declaració responsable signada pel licitador indicant que 
compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb l’administració 
(Annex 2), així com el document acreditatiu d’inscripció en el Registre d’Entitats 
Asseguradores i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat, però no 
aporten el document acreditatiu d’inscripció en el Registre Especial d’Entitats 
Asseguradores i Fons de pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat ni el 
document acreditatiu del ram d’assegurança del Lot al que es presenta l’oferta. 
 
L’empresa GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, aporta còpies 
simples d’escriptura pública d’elevació d’acords socials de data 1 de juny de 1992, 
document acreditatiu de la solvència econòmica ( volum de primes dels últims 3 anys), 
relació dels principals serveis realitzats els últims anys sense signar, document 
acreditatiu d’inscripció en el Registre d’Entitats Asseguradores i Fons de Pensions del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat, i document acreditatiu del ram d’assegurança del 
Lot al que es presenta l’oferta, i domicili a efecte de notificacions.  
 
En conseqüència, i d’acord amb la clàusula XIV del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les següents 



empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la següent 
documentació:   
 
GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
- Escriptura de constitució de l’entitat i de les seves modificacions, degudament inscrita 
en el Registre Mercantil i el NIF (original o còpia compulsada). 

 
- El DNI i escriptura de poder del representant, degudament inscrita en el registre 
públic corresponent (original o còpia compulsada). 
 
- Declaració de responsable subscrita per l’empresari, en la que s’expressi que no està 
sotmesa l’empresa ni els seus administradors en cap de les prohibicions per a 
contractar amb l’Administració de l’article 60 del TRLCSP, i d’estar al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (Annex I). 
 
- Documents acreditatius de la solvència tècnica i professional, d’acord amb la clàusula 
XII del plec:  

A) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 5 anys 
que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, degudament 
signada. 

B) Com a mínim 2 certificats d’haver subscrit una pòlissa d’assegurança 
relacionada amb el lot en el que es pretén presentar l’empresa licitadora, de 
característiques similars a les contingudes en la present licitació (en els supòsits 
d’empreses que es presenten a més d’un lot, caldrà que incorporin un mínim de dos 
certificats per cada un dels lots als que es presentin). 
 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. 
 
- Document acreditatiu del ram d’assegurança del lot al que presenti l’oferta. 
 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA. 
 
- Document acreditatiu d’inscripció en el Registre Especial d’Entitats Asseguradores i 
Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat i document acreditatiu del 
ram d’assegurança del lot al que presenti l’oferta. 
 
Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:30h i 
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe. 
   
 
Vist i plau  
La Presidenta       La secretària 
 
 
 
 
 
Isabel Muradàs i Vázquez     Berta Gratacós Cubarsí 
 


