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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B I VALORACIO CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIO 
 
 
Denominació: CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA 
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I 
ALS SEUS BENEFICIARIS. (Exp. 05/2018) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos 
criteris  
 
Despesa màxima anual: 85.565,64 euros (activitat exempta d’IVA), en funció al preu 
unitari mensual màxim per persona de 73,51 euros 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 26 de març de 2018 
Horari: 12:30 a 13:00 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Valentí Valls Droguet, tresorer municipal i tècnic d’organització 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Assisteixen els Srs. Carlos Mayol Ribot i Pere Mayol Caldentey en representació segons 
manifesten de DKV SEGUROS SAE 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió es procedir a l’obertura del sobre B de la única plica admesa DKV 
SEGUROS SAE que conté la proposició econòmica, amb el següent resultat: 
 
Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació indicat en el plec (preu unitari mensual 
relatiu als funcionaris en actiu integrats abans de l’1 d’abril de 1993, així com per 
beneficiaris-cònjugues i fills amb dret a prestació: de 0 a 50 punts. 
 
Tipus licitació: 73,51 euros 
 
Oferta un preu de 72 euros, la Mesa per unanimitat atorga 50 punts 
 
 
 
 



Criteri 2.- Extensió a altres col· lectius: s’atorgaran 30 punts de la següent manera: 
 
a) Fer extensives als assegurats, el seu viudo o vidua, i als seus beneficiaris que en el moment 
de la jubilació o d'invalidesa dels assegurats vulguin continuar privadament amb dita prestació, 
així com aquells que des de l'abril de 1993 gaudeixin d'aquest benefici i així ho sol.licitin, sense 
que es pugi exigir cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia per part d'aquests 
titulars o beneficiaris ni al.legar la preexistència de cap tipus de malaltia, les prestacions 
sanitàries del contracte al preu convingut incrementat com a màxim en un 80 %, el qual serà 
facturat i abonat directament pels interessats a l’entitat asseguradora. Fins a 15 punts. 
 
Oferta els següents percentatge d’increment o de rebaixa respecte del preu unitari mensual 
relatiu als funcionaris integrats ofertat en funció de l’edat de l’assegurat amb la modalitat de 
l’assegurança DKV Integral Elite.  
 
A més inclou la cobertura dental sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 
La Mesa per unanimitat accepta aquesta oferta però no la valora atorgant 0,00 punts, donat que 
s’aparta del criteri d’adjudicació perquè no oferta les prestacions sanitàries del contracte, sinó la 
modalitat de l’assegurança DKV Integral Elite i requerir al licitador perquè presenti el clausulat 
de les prestacions d’aquesta modalitat. 
 
b) Fer extensives al personal en actiu que pertanyi a altres col· lectius de l’Ajuntament de 
Manacor i dels seus organismes autònoms, distints dels funcionaris integrats, (funcionaris no 
integrats, personal laboral, personal eventual i membres i alts càrrecs de la corporació en cada 
mandat electoral), sense que es pugi exigir cap termini de carència ni la declaració de salut 
prèvia, les prestacions sanitàries del contracte, amb excepció feta del transplantament d’òrgans, 
al mateix preu convingut, el qual serà facturat i abonat directament pels interessats a l’entitat 
asseguradora. Fins a 10 punts. 
 
Oferta pel personal en actiu que pertany a altres col· lectius de l’Ajuntament de Manacor i dels 
seus organismes autònoms, distints dels funcionaris integrats, (funcionaris no integrats, personal 
laboral, personal eventual i membres i alts càrrecs de la corporació en cada mandat electoral) 
fins a l’edat dels 65 anys,  amb un prima per mes de 45 euros amb la modalitat de DKV integral 
Elite, però exigeix termini de carència en casos de part i també exigeix la declaració prèvia de 
salut prèvia. 
A més inclou la cobertura dental sense copagos 
 
La Mesa per unanimitat acorda acceptar la millora però es valora en 0,00 punts perquè no 
s’adapta íntegrament al criteri de puntuació, atès que la modalitat  és DKV integral Elite i 
exigeix carència i declaració prèvia de Salut 
 
c) Fer extensives al cònjuge i als parents dins el primer grau de consanguinitat dels funcionaris 
integrats en actiu, quan aquells no reuneixin la condició de beneficiaris, sense que es pugi exigir 
cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia, les prestacions sanitàries del conveni, 
amb excepció feta del trasplantament d’òrgans, al mateix preu convingut, el qual serà facturat i 
abonat directament pels interessats a l’entitat asseguradora. Fins a 5 punts.  
 
Oferta els següents percentatge d’increment o de rebaixa respecte del preu unitari mensual 
relatiu als funcionaris integrats ofertat en funció de l’edat de l’assegurat amb la modalitat de 



l’assegurança DKV Integral Elite i sempre que procedeixin amb continuitat de cobertura de la 
pòlissa objecte d’aquest concurs. A més inclou la cobertura dental sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 
La Mesa per unanimitat accepta aquesta oferta però no la valora atorgant 0,00 punts, donat que 
s’aparta del criteri d’adjudicació perquè no oferta les prestacions sanitàries del contracte, sinó la 
modalitat de l’assegurança DKV Integral Elite i requerir al licitador perquè presenti el clausulat 
de les prestacions d’aquesta modalitat. 
 
TOTAL CRITERI 2: 00,00 punts 
 
Criteri 3.- Altres prestacions i mitjans, fins 15 punts 
 
a) Per cada clínica ofertada que tengui més de 70 llits. Fins a 8 punts a raó de 2 punts per clínica 
a l’illa de Mallorca. 
 
Oferta les clíniques següents: 
 
HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC: 
 
- Clinica Juaneda 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
HOSPITALITZACIO GENERAL: 
 
- Clinica Juaneda 
- Clínica Rotger 
- Policlinica Miramar 
- Hospital de Llevant 
 
HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA: 
 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
La Mesa per unanimitat atorga 8 punts 
 
b) Assegurança de defunció per accident dels assegurats, amb un límit d’indemnització mínim 
de 6.010,12 €. 5 Punts. 
 
Oferta 6.010,12 euros per mort per accident si l’accident ocasiona la mort de l’assegurat 
immediatament o en el termini d’un any a comptar des de la data d’aquell, la Companyia 
satisfarà al beneficiari el capital fixat per a aquesta cobertura en les condicions particulars. Quan 
l’assegurat sia menor de 14 anys, el capital màxim que es podrà contractar serà en concepte de 
despeses de sepeli, la Mesa per unanimitat atorga 5 punts 
 
c) Servei gratuït de menjador per l’acompanyant. Fins a 2 punts a raó de 0,5 punts per clínica  a 
l’illa de Mallorca. 
 
Oferta aquesta millora, la Mesa per unanimitat atorga 2 punts 



 
TOTAL CRITERI 3:  15 punts 
 
Criteri 4.- Millores de facultatius i centres, fins 5 punts 
 
a) Es valorarà el nombre dels facultatius en medicina general així com els facultatius d’altres 
especialitats oferts al terme municipal de Manacor. Fins a 3 punts.  

 
Medicina general: 
- Bayer Úbeda, Eusebia Rosa 
- De Otero Blanco, Jordi 
- Dimarco Catalán, Rubén öscar 
- Montes Guerrero, Jose 
- Rodriguez Caballero, Marcela Ruth 
- Rosselló Ramonell, Bartolome 
- Bou Barbosa, Bernardino  
 
Pediatria: 
- Marco Lliteras, Antonio 
- Romeo Boco, Roberto 
- Gil Sanchez, José 
- Verd Vallespir, Sergio 
 
Infermeria: 
- Clinic Balear 
- Martínez Garcia, Lidia Mª 
- Martinez Justicia, Maria Pilar 
 
Alergologia: 
- Kraemer Mibula, Raquel 
- Laser Clínic 
- Chugo Gordillo, Sendy 
- Egüez Hidalgo, Maria Fernanda 
 
Angiologia i Cirugia Vascular: 
- Blanquer Jerez Miguel 
 
Aparell Digestiu: 
- Moitinho Puigserver, Eduardo 
- Patrón Román, Gustavo 
 
Cardiologia: 
- Moreno Bandera, Fco. Javier 
- Torrens Quetglas, Miquel 
- Budrowitz, Andre 
- Figuerola Rosselló, Antoni Alexandre 
- Garcia de la Villa, Bernardo 
 
Cirugia Cardiovascular: 
- Zarzar Flores, Jorge 
 
Cirugia General i de l’Aparell Digestiu: 
- Bosque López, Maria Jose 
- Gifre Casadevall, Eduardo 
- Guitart Terrasa, Ramon 
- Logo Rodríguez, Julio 



- Mas Canaves, Joana Maria 
 
Cirugia Oral i Maxilofacial: 
- Caubet Biayna, Jorge 
- Morey Mas, Miguel Angel 
 
Cirugia Pediatrica: 
- Hospital de Llevant 
 
Dermatologia i Venereologia: 
- Ladaria Garcia, Juan Gabriel 
- Pascual Lopez, Marta 
- Roth, Maria Magdalena 
- Servera Llaneras, Miquel 
- Nadal Nadal, Antoni 
 
Endocri i nutrició: 
- Diaz Medina, Sergio 
- Gogorza Perez, Maria Soledad 
 
Ginecologia: 
- Linea Médica de la Mujer 
- Bolivar Fenollosa, Miguel 
 
Ginecologia i Obstetricia: 
- Linea Médica del Embarazo 
- Gil Bretones, Arturo 
- Mascaró Sastre, Marti 
- Rehkugler, Sabine 
- Roig Ferra, Antonia 
- Roig Julia, Catalina 
- Roses Pou, Antonio 
- Santandreu Torres, Magdalena 
- Tubau Navarro, Albert 
- Aguera Ortiz, Francisco 
- Alcacer, Paula Ximena 
- Landazabal Bernal, Adriana 
 
Hematologia i Hemoterapia: 
- Scaff Rodríguez, Miguel 
- Vallés Runge, Albert 
- Vallés Runge, Albert 
 
Medicina Interna: 
- Garcia Gutierrez, Manuel 
- Talavera Garcia, Eva 
 
Neumologia: 
- Peralta Salomon, David Alejandro 
 
Neurologia: 
- Torres Rodríguez Maria Jose 
- Vives Pastor, Bárbara 
- Hospital de Llevant 
 
 



Oftalmologia: 
- Centre Ocular Oftalmédic 
- Iturbide Servera, Catalina 
- Panades Nigorra, José Mª 
 
Otorrinolaringologia: 
- Caldentey Gallardo, Monica 
- Consultorio O.R.L. 
- Garcia Rodríguez, Javier Francisco 
- Fedullo, Elio Luis 
- Morera Serna, Eduardo 
 
Psiquiatria: 
- Fernandes de Abreu E Alves C, Alfonso 
- Gómez Juanes, Rocio 
 
Traumatologia i Ortopedia: 
- Antich Adrover, Pedro 
- Gavà Richard Rafael 
- Laser Clínic 
- Mas Roig, Miguel 
- Muñoz Gomez, Fernando 
- Rapariz Gonzalez, Jose Maria 
 
Urologia: 
- Crespí Martínez, Francisco 
- Salva Verd, Antonio 
- Servera Ruiz de Velasco, Antonio 
- Tellots Chulvi, Francisco 
- Vicens Vicens, Antoni 
 
Ecografia Urològica: 
- Laser Clínic 
 
Ergometria: 
- Hospital de Llevant 
 
Holter: 
- Hospital de Llevant 
 
Densitometria Osea: 
- Hospital de Llevant 
 
Mamografia: 
- Laser Clínic 
- Policlinic Manacor 
- Martinez Pereira, Emilce Rosalynn 
 
Neurofisiologia Clinica: 
- Llinàs Amengual, Pedro 
 
Radiologia Convencional: 
- Garcia Abril, Jose Ramon 
- Policlinic Manacor 
- Susacasa Candreva, Jose Maria 
- Riera Alcantara, Luz 



 
Radiologia Dental: 
- Laser Clinic 
- Matamalas Artigues, Magdalena 
- Policlinic Manacor 
- Novadent 
 
Resonància Magnètica Nuclear R.M.N.: 
- Centre Mèdic Diagnòstic Alomar 
- Laser Clínic 
- Hospital de Llevant 
 
Tomografia Axial Computerizada T.A.C.: 
- Laser Clinic 
- Martinez Pereira, Emilce Rosalynn 
 
Endoscòpia Digestiva: 
- Bosque López,Maria José 
- Moitinha Puigserver, Eduardo 
 
Fisioterapia: 
- Bonet Estrany, Neus 
- Clinic Balear 
- Mequida Gomila, Maria 
- Montoya Ruiz, Jose Antonio 
- Chisaguana, Ricardo 
- Ramon Bennasar, Rosa 
 
Podologia: 
- Messalut Integral 
- hospital de Llevant 
 
Preparació al Part: 
- Linea Medica del Embarazo 
- Mesas Laserna, Ana Isabel 
 
Psicologia: 
- Fernandez Espinosa, Rocio 
- Laser Clinic 
- Rodriguez Lopera, Mónica 
 
Tractament del dolor: 
- Garcia Praderas, Ignacio 
- Georg Maschitzki, Reinhardt 
- Meli, Marcelo Giuseppe 
 
Odontologia General: 
- Matamalas Artigues,Magdalena 
- Messalut Dental 
- Novadent 
 
Odontologia Implants: 
- Matamalas Artigues, Magdalena 
- Messalut Dental 
- Novadent 
 



Odontologia ortodoncia: 
- Matamalas Artigues, Magdalena 
- Messalut Dental 
- Novadent 
 
La Mesa per unanimitat atorga 3 punts 
 
b) Es valorarà el nombre de centres de rehabilitació oferts al terme municipal de Manacor. Fins 
a 2 punts.  
Oferta: 
- Montoya Ruiz Jose Antonio:   
- Halub Torres, Susana Inés 
 
La Mesa per unanimitat atorga 2 punts 
 
TOTAL CRITERI 4: 5 punts 
 
RESUM PUNTUACIO 
 
Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 TOTAL 

50,00 0,00 15,00 5,00 70,00 
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
PROPOSTA: 
 
1)  
 
a) Adjudicar al licitador DKV SEGUROS SAE amb CIF A50004209, el contracte privat del 
servei d’assegurança d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de Mancor i als seus 
beneficiaris, pel preu màxim anual de 85.565,64 euros, (activitat exempta d’IVA), en funció del 
p reu unitari mensual màxim per persona de 72 euros, per un periode d’un any a comptar des del 
dia de la data que s’estableixi en la formalització del contracte per a l’inici del servei, sent la 
data prevista d’inici el dia 1 de gener de 2019, podent-se prorrogar per una altre anualitat, i amb 
les següents millores ofertades i acceptades: 
 
- Fer extensives als assegurats, al seu viudo o vidua, i als seus beneficiaris que en el moment de 
la jubilació o d'invalidesa dels assegurats vulguin continuar privadament amb dita prestació, així 
com aquells que des de l'abril de 1993 gaudeixin d'aquest benefici i així ho sol.licitin, sense que 
es pugi exigir cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia per part d'aquests titulars o 
beneficiaris ni al.legar la preexistència de cap tipus de malaltia, les prestacions sanitàries de la 
modalitat de l’assegurança DKV Integral Elite, el qual serà facturat i abonat directament pels 
interessats a l’entitat asseguradora i amb els següents percentatges d’increment o de rebaixa 
respecte del preu unitari mensual. A més inclou la cobertura dental sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 
- Fer extensives al personal en actiu que pertany a altres col· lectius de l’Ajuntament de Manacor 
i dels seus organismes autònoms, distints dels funcionaris integrats, (funcionaris no integrats, 
personal laboral, personal eventual i membres i alts càrrecs de la corporació en cada mandat 
electoral) fins a l’edat dels 65 anys,  amb un prima per mes de 45 euros amb la modalitat de 



DKV integral Elite, exigint termini de carència en casos de part i també exigint la declaració 
prèvia de salut prèvia. A més inclou la cobertura dental sense copagos 
 
- Fer extensives al cònjuge i als parents dins el primer grau de consanguinitat dels funcionaris 
integrats en actiu, quan aquells no reuneixin la condició de beneficiaris, sense que es pugi exigir 
cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia, les prestacions sanitàries de la modalitat 
de l’assegurança DKV Integral Elite, el qual serà facturat i abonat directament pels interessats a 
l’entitat asseguradora sempre que procedeixin amb continuitat de cobertura de la pòlissa objecte 
d’aquest concurs i amb els següents percentatges d’increment o de rebaixa respecte del preu 
unitari mensual. A més inclou la cobertura dental sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 
- Oferta les clíniques següents de més de 70 llits: 
 
HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC: 
- Clinica Juaneda 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
HOSPITALITZACIO GENERAL: 
- Clinica Juaneda 
- Clínica Rotger 
- Policlinica Miramar 
- Hospital de Llevant 
 
HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA: 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
- Oferta els facultatius en medicina general i d’altres especialitats al terme municipal de 
Manacor especificats al catàleg “Red DKV de servicios sanitaris”  que adjunta amb l’oferta. 
 
- Assegurança de 6.010,12 euros per mort per accident si l’accident ocasiona la mort de 
l’assegurat immediatament o en el termini d’un any a comptar des de la data d’aquell, la 
Companyia satisfarà al beneficiari el capital fixat per a aquesta cobertura en les condicions 
particulars. Quan l’assegurat sia menor de 14 anys, el capital màxim que es podrà contractar 
serà en concepte de despeses de sepeli 
 
- Servei gratuït de menjador per l’acompanyant per clínica  a l’illa de Mallorca. 
 
b) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 
les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 
el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 
2) 
 
a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 
documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 
PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 



haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació IVA 
exclòs (import garantia: 4.278,28 euros), establerta al plec de clàusules administratives que 
regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la 
documentació justificativa d’haver-la constituïda. 
 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


