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ACTA OBERTURA SOBRE ÚNIC  
(DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL MÉS 

PROPOSTA ECONÒMICA)  I PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ–  
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL 
GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS A 
TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES 

 

 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
Hi assisteixen:   
  

 
President: Emili Galisteo Rodríguez , Gerent de VIMED, o persona en qui 

delegui. 
Vocal: Carme Vidal Trabalón, Gerent de VIQUAL, o persona en qui 

delegui. 
Vocal: Albert Díaz Menéndez, Cap Financer i de Control de Gestió de 

VIGEM, o persona en qui delegui 
Vocal: Joan Carles López Méndez, Gerent de les empreses 

municipals,  o persona en qui delegui. 
Secretari: Montserrat Molina Domínguez, Advocada de Serveis Jurídics i 

Compliment Legal de VIGEM, o persona en qui delegui. 
 
 
Antecedents 

  
 

1. Atès que en data 14 de juliol de 2020 a les 24h finalitza el període de cobertura de les 
pòlisses vigents, que cobreixen els riscos de les S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, 
S.L. (VIMED), S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. (VIQUAL), VILADECANS 
RENOVACIÓ URBANA, S.L. (VIURBANA), i VILADECANS GRUP D’EMPRESES 
MUNICIPALS S.L. (VIGEM), com empreses que gestionen diferents equipaments 
municipals, immobles i comerços  així com les zones regulades d’estacionament, entre 
d’altres. 

 
2. Atès que mitjançant resolució de data 20 d´abril del 2020 es va acordar l’inici de l’expedient 

per a la contractació del servei de les pòlisses d´assegurances del Grup d´Empreses 
Municipals de Viladecans a través d´un corredor o mediador d´assegurances, i es va 
aprovar per la Consellera Delegada la constitució i composició de la Mesa de Contractació. 

 
3. Atès que en data 15 de juny del 2020 es va publicar, en el perfil de VIGEM  integrat a la 

Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de licitació per 
la contractació del servei de les pòlisses d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals 
de Viladecans a través d´un corredor o mediador d´assegurances. 

 
Desenvolupament de la sessió  
 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 
Pòlisses d´assegurances del Grup 

d´Empreses Municipals 

DATA 29 de juny del 2020 
 

CODI PROJECTE 
 

111.20 



 

  
ACTA D’BERTURA SOBRE ÚNIC I PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ. 

  Pàg.  2 de 9 

1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura del sobre ÚNIC 
de documentació administrativa general i de la proposta econòmica, per optar a 
l´adjudicació del contracte. Segons la modificació operada en l´article 159.4 en els seus 
apartats d) i f), pel RD-Llei 16/2020, de 28 d´abril de “ medidas procesales 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia”, en la DF 3ª, s´obra el sobre de manera electrònica, sense convocar acte 
públic.   

 
2.   Es procedeix mitjançant l’eina digital  de la plataforma de Contractació Pública a 

l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
 
 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 16/06/2020 a les 12:58:44 hores 
Núm. de Registre: E-000008-2020 
Identificador: A58538687 
EMPRESA: ERSM INSURANCE BROKER CORREDURIA DE SEGUROS S.A 

 
 
3.   Vista l´ empresa que s´ha presentat a la licitació, els Membres de la Mesa 
 manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d´interès.  
 
4.  Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de 
 clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa la qualificació 
 dels documents aportats, inclosos dins el sobre A pels licitadors següents:   

 
  

Licitador Núm. 1:  
Data presentació: 16/06/2020 a les 12:58:44 hores 
Núm. de Registre: E-000008-2020 
Identificador: A58538687 
EMPRESA: ERSM INSURANCE BROKER CORREDURIA DE SEGUROS S.A 

 
 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò previst en 

el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i correcta. 
 

 
2.- Declaració responsable inicial ( Annex 2-B) 
 

    El licitador presenta correctament la declaració inicial responsable degudament 
complimentada  
 

3.- Compliment de mesures socials ( Annex 3). 
 
 El licitador presenta correctament complimentat el compliment de les mesures 

socials, indicant que  l´empresa té entre 50 i 250 treballadors.  
 
 
5.- Proposta econòmica ( Annex 4).  
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 El licitador presenta degudament complimentat l´annex 4 on es detallen totes les 
pòlisses amb l´import de la prima ofertat.  

  
 L´import total és de CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS 

AMB TRENTA I DOS CÈNTIMS ( 56.350,32.€). 
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A C O R D S 
 

PRIMER.- La mesa acorda declarar admesa a la licitació al següent licitador al haver 
presentat tota la documentació del sobre ÚNIC de conformitat amb el previst al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars:  

 
    Licitador Núm. 1:   
  Data presentació: 16/06/2020 a les 12:58:44 hores 
  Núm. de Registre: E-000008-2020 
  Identificador: A58538687 
  EMPRESA: ERSM INSURANCE BROKER CORREDURIA DE SEGUROS S.A 

 
SEGON.-Examinada l´oferta presentada i admesa en el procediment obert simplificat per a 
l´adjudicació del contracte de les pòlisses d´assegurances del grup d´empreses municipals 
de Viladecans a través d´un corredor o mediador d´assegurances (expd. 111.20), es 
procedeix a la valoració del sobre únic, d´acord amb els criteris continguts en el Plec que 
són els següents:  

 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA...............................................De 0 a 100 punts 
 

 
A)Oferta econòmica _______________________________________ de 0 a 100 
punts  
 

1.1.1 Oferta econòmica  
 

Es prendrà en consideració, a efectes de càlcul de puntuació del criteri Oferta 

econòmica, l’import total ofert pel licitador desglossant, per a cada prima total, 

l’oferta presentada pel licitador.  
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L’Oferta econòmica s’obtindrà de la suma de les primes totals ofertes pel 

licitador per a cadascuna de les assegurances a contractar. 

 
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertes 

admeses. La puntuació vindrà definida per l’aplicació de la següent fórmula: 

 

Pi = 100 x  Omin  

                   Oi 

 

Pi = Puntuació de l’oferta 

Oi = Oferta 

Omin = Oferta admesa més econòmica 

 

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació 

senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec.   

 

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que 

impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la. 

 

En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i les 

expressades en lletres, l’òrgan de contractació tindrà en compte les quantitats 

expressades en lletres. 

 

 

Oferta 1 

Nom empresa: ERSM INSURANCE BROKER CORREDURIA DE SEGUROS 

S.A 

Puntuació obtinguda per criteris d´aplicació automàtica..............100 punts 

 

 
 Oferta econòmica  ................................................................... de 0 a 100 punts 

 
La proposta econòmica ofertada per l’entitat ERSM CORREDURIA DE SEGUROS, S.A. és 
per un import de 56.350,32€. Aquest pressupost suposa una baixa del 3,49% respecte el 
pressupost de 62.035,17€ contingut al Plec. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 100 punts. 

 
 

SEGON.- Examinada la declaració responsable, aportada com a annex núm.2 on es declara 
que l´empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició te poders 
suficients per formular l´oferta, que el licitador te la solvència econòmica, financera i tècnica i 
que no està incursa en cap prohibició de contractar. 

 
 

TERCER. PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació l'adjudicació del contracte del servei per a 
la contractació de les pòlisses d´assegurances del grup d´empreses municipals de 
Viladecans a través d´un corredor o mediador d´assegurances, al licitador núm. 1 (ERSM 
INSURANCE BROKER CORREDURIA DE SEGUROS S.A) per un import de CINQUANTA 
SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (56.350,32€), 
IVA exclòs, atès que ha obtingut la millor puntuació amb un total de 100 punts. 

 
 

 QUART.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al plec de  
 clàusules administratives que regeix la licitació, presenti a VIGEM la següent documentació: 
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• La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, 
que s’haurà de formalitzar d’acord amb el model que s’adjunta al plec de 
clàusules administratives particulars. 

 
 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 

l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al 
pagament d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, 
o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de 
l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social.  

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració.  

 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració, si s’escau.  

 

• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador 
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la 
capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar 
del licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten 

exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i 
únicament hauran de presentar:  

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu 
d’inscripció al Registre, juntament amb la declaració 
responsable, signada pel representant de l’empresa, 
acreditant la vigència de les dades incloses al Registre, 
d’acord amb el model contingut a l’ Annex núm. 5 al 
present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud que no 

figuri inscrita al Registre  

 
 

o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de 
contractar es presentarà de conformitat amb el model adjunt al 
present Plec com Annex núm. 6 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent 
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podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada 
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. També s’admetrà la presentació de 
l’Annex núm. 6 signat electrònicament per qualsevol mitjà que 
permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i 
el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i 
inalterabilitat del document.  

  

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 
segons es descriu a la clàusula 8.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la 
quota del 2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes).  
 

• Declaració responsable on es detalli l´equip que estarà adscrit a 
l´execució del contracte, segons el demanat en el PCAP. 
 

 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 

 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri 

a formalitzar el contracte corresponent. 
 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant.  
 
 
 
 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i el secretari.  
 
 
 

 

 
 
 
 
Sr. Emili Galisteo Rodríguez 
President 

 
 
 
 
Sra. Carmen Vidal Trabalón 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Joan Carles López Méndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sr.  Montserrat Molina Domínguez 
Secretària   

 


