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ACTA DE LA MESA CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL PROPOSAT 

ADJUDICATARI PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ 
 

 
 
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: 21 de juny de 2018 
Horari: 13:30 a 13:40 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 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per DKV SEGUROS 

Y REASEGUROS SA que li havia estat requerida en esmena de deficiències a la documentació 

presentada acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació del contracte privat 
del servei d’assegurança d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de Manacor i als 

seus beneficiaris que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el plec de 

clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva. 

 
La secretària de la Mesa dona compte que el 21 de juny de 2018 acabava el termini de 3 dies 

hàbils per esmenar les deficiències detectades a la documentació presentada prèvia a 

l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i de la garantia definitiva i que el dia 18 de juny 
de 2018 DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA va presentar la documentació que consta a la 

relació per ella certificada el 21 de juny de 2018. 

 
La Mesa per unanimitat acorda: 



Considerar correcta la documentació presentada per la licitadora DKV SEGUROS Y 

REASEGUROS SA acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació exigits pels articles 146.1 i 

151.2 TRLCSP i pel PCA que regeix en la licitació i que va declarar que reunia. 
 

La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 

 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


