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OBERTURA SOBRE ÚNIC –  
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADJUDICACIÓ 
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: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de Vimed  

Vocal: Sr. Daniel Garcia Gasca, Director de Serveis Generals de VIQUAL  

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

Vocal: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent de Viladecans Grup d’Empreses 
Municipals, S.L. 

Vocal: Sra. Montserrat Molina Domínguez, Advocada del Departament de Serveis 
Jurídics del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans, S.L. 

Secretària: Sra. Irene Sánchez Delgado, Advocada del Departament de Serveis 
Jurídics del  Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

 
 
Antecedents 
 

 
Atès que en data 11 de juny de 2021 es va publicar, al perfil de Viladecans Grup d’Empreses 
Municipals, S.L. (“VIGEM”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (“PSCP”) l’anunci de licitació del procediment obert simplificat per a 
l’adjudicació del servei de les pòlisses d’assegurances del Grup d’Empreses Municipals de 
Viladecans mitjançant corredor o mediador d’assegurances. 
 
Atès que el dia 28 de juny de 2021 a les 14:00h finalitzà el termini de presentació de les 
propostes.  

 
 

Desenvolupament de la sessió  
 
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura del sobre únic i 

qualificació de la documentació administrativa general continguda en el mateix, per optar a 
l’adjudicació del servei de les pòlisses d’assegurances del Grup d’Empreses Municipals de 
Viladecans a través d’un corredor o mediador d’assegurances. 
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En concret, es 
recorda que segons preveia el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació 
(clàusula 6.2), les ofertes s’havien de presentar en un sobre únic i electrònicament 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’espai de licitació publicat al Perfil de 
contractant de VIGEM, integrat a la PSCP. Així mateix, també es recorda que la proposta 
econòmica no podia superar el pressupost base de licitació (63.516,95 €, IVA exclòs). 

 
3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la plataforma de Contractació Pública a 

l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

PÒLISSES D’ASSEGURANCES 
MITJANÇANT CORREDOR O 
MEDIADOR 

DATA 30 de juny de 2021 
NÚM.  

EXPEDIENT 
130/21 
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Licitador núm. 1:  ERSM INSURANCE BROKERS 
Data presentació: 28/06/2021  a les 12:50Hh hores 
Núm. de Registre: E/000006-2021 
Identificador (NIF): A58538687 

 
4. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa manifesten 

expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

5. 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 procedeix a l’obertura 
del sobre únic, qualificant la documentació administrativa general, presentat per les 
empreses següents:  

 
 

Licitador núm. 1:  ERSM INSURANCE BROKERS 
Data presentació: 28/06/2021  a les 12:50Hh hores 
Núm. de Registre: E/000006-2021 
Identificador (NIF): A58538687 
 

SOBRE ÚNIC 

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

núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al 
PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. 

 
2.- Declaració responsable com a prova preliminar de l’aptitud del licitador o 

document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
El licitador ha aportat l’annex 2-B, de declaració responsable, degudament complimentat 
i signat.  
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s’escau.  
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

 En concret, el licitador aporta, degudament complimentat, una declaració subscrita de 
conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la qual indica que té una plantilla 
d’entre 50 i 250 treballadors i està en disposició d’aportar la documentació acreditativa 
quan li ho requereixi VIQUAL. 

  
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

 No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
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 No s’escau. 

 
7.- Vigència dades RELI (Annex número 5) 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 

present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

El licitador aporta complimentat l’annex número 5 requerit, d’acord amb el qual el licitador 
declara responsablement que les dades contingudes al RELI estàn degudament 
actualitzades, entre d’altres. 

 
  
8.- Prohibicions de contractar art. 71 LCSP (Annex número 6) 
 

El licitador aporta complimentat l’annex número 6 requerit, d’acord amb el qual el licitador 
declara responsablement no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar que 
estableix l’article 71 LCSP. 
 

 
9.- Proposta econòmica 
 

Es procedeix a l’obertura i lectura de la proposta econòmica presentada pel licitador 
núm. 1 amb el resultat següent:  

 
➢ OFERTA ECONÒMICA presentada per un total anual de 60.311,50€, IVA exclòs  

 
    

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. 130.21), 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.  

 

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 
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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 60.311,50€. Aquest pressupost suposa una baixa del 5,05% respecte 
el pressupost de 63.516,95 € contingut al Plec. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 100 punts. 

 
 
 

Per tot l’exposat anteriorment, la Mesa de Contractació, 
 
 

A C O R D A 

 
 

PRIMER.- ADMETRE a la licitació a la següent empresa en haver presentat tota la 
documentació al sobre únic de conformitat amb el previst al PCAP:  

 
Licitador núm. 1:  ERSM INSURANCE BROKERS 
Data presentació: 28/06/2021  a les 12:50Hh hores 
Núm. de Registre: E/000006-2021 
Identificador (NIF): A58538687 

 
SEGON.- 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 
SEIXANTA MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (60.311,50€), IVA exclòs, atès que ha obtingut la millor 
puntuació amb un total de 100 punts. 

 
 
 

   
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i la secretària. 
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Sr. Emili Galisteo Rodríguez 
President 

 
 
 
 
Sr. Daniel Garcia Gasca 
Vocal 

 
 
 
 
 
Sr. Albert Diaz Menéndez  
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Joan Carles López Méndez 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sra. Montserrat Molina Domínguez 
Vocal 
 

 
 
 
 
 
Sra. Irene Sánchez Delgado 
Secretària 
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