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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE
LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE MULTIRISC PER PÈRDUES
O DANYS MATERIALS DELS BÉNS MOBLES I IMMOBLES QUE CONSTITUEIXEN EL
PATRIMONI I L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT  CIVIL I PATRIMONIAL DE
L'AJUNTAMENT DE GIRO

Lloc
Data
Hora

Assistents: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de l'Area de Sostenibilitat, Medi
Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, que actua com a president.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la corporació.
Sr. JOAQUIM RODRÍGUEZ VIDAL, suplent de la portaveu del grup municipal
PSC-CP.
Sr. Joan Samper Bustins, cap de secció de Patrimoni.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
Sra. Rosa Diví Desvilar, funcionària de Serveis Econòmics de la Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, lletrat de Serveis Jurídics de la corporació.
Sra. Carme Nova Flores, tècnica de Contractació i Compres de la corporació.

:
:

15 de febrer de 2018
13:00

L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació del
contracte de la contractació de les pòlisses d'assegurances de multirisc per pèrdues o
danys materials dels béns mobles i immobles que constitueixen el patrimoni i l'assegurança
de responsabilitat  civil i patrimonial de l'Ajuntament de Girona, per un import de licitació
màxim, pels 2 anys de contracte, de 640.000,00€ (sis-cents quaranta mil  euros) IVA
exempt.

Aquesta licitació es divideix en 2 lots:

LOT 1: Assegurança multirisc per pèrdues o danys materials dels béns mobles i immobles
que constitueixen el patrimoni de l'Ajuntament de Girona. (elements patrimonials delimitats
a l'Annex I i II del PPT), per un import de licitació anual màxim de 160.000,00 €, IVA
exempt.

LOT 2: Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Girona, per un
import de licitació anual màxim de 160.000,00 €, IVA exempt.

: Sala de Junta de Govern Local
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-

-

-
-

-
-
-

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data data 31 d'octubre de 2017, 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.

Obert l'acte, la Secretària de la Mesa dóna lectura de la clàusula XX del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d'adjudicació.



Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions de les diferents empreses que
consten en els informes tècnics de valoració de la proposició presentades, donant a
conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:

ZURICH INS.PLC SUCURS EN ESPAÑA

Lot número 1

ZURICH INS.PLC SUCURS EN ESPAÑA

Lot número 2

SEGURCAIXA ADESLAS SA DE
SEGUROS Y REASEGUROS

Lot número 1

  1.

  2.

Preu de l'oferta (proporcional)
Millora en el límit garantit a primer risc
Millora percentual del conjunt dels
sublímits per ocurrència
Percentatge de reducció de la
franquícia
Mediador de les pòlisses
obertura addicional de l'1% sobre els
capitals de continent i co

Menor preu
Millora percentual del límit
d'indemnització per sinistre
Millora percentual del límit
d'indemnització per any
Millora percentual sublímit víctima RC
Patronal
Percentatge de reducció de la
franquícia

Preu de l'oferta (proporcional)
Millora en el límit garantit a primer risc
Millora percentual del conjunt dels
sublímits per ocurrència
Percentatge de reducció de la
franquícia
Mediador de les pòlisses
obertura addicional de l'1% sobre els
capitals de continent i co

 60,00
 10,00
 10,00

 5,00

 3,00
 2,00

 45,00
 15,00

 15,00

 10,00

 5,00

 53,47
 8,33
 4,76

 0,00

 3,00
 2,00

  97,00
punts

  99,00
punts

  73,06
punts

Tècnica

Tècnica

Tècnica

   7,00 punts

   9,00 punts

   1,50 punts

Econòmica

Econòmica

Econòmica

  90,00 punts

  90,00 punts

  71,56 punts

EMPRESA TOTALVALORACIONS

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de valoració
emès el dia 13 de febrer de 2018 pel cap de secció de Patrimoni, el senyor Joan Samper
Bustins i proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la contractació de les pòlisses
d'assegurances de multirisc per pèrdues o danys materials dels béns mobles i immobles



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

Vist i plau
El president

que constitueixen el patrimoni i l'assegurança de responsabilitat  civil i patrimonial de
l'Ajuntament de Girona, tant pel que fa al LOT 1 com el LOT 2, a favor de l'empresa
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, per ser el licitador amb major
puntuació en els 2 lots i per tant, l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:05 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.


