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         -RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ-  
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 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 

 

 
 
 

  

 
 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIETAT 
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. 
 
En relació a la contractació per procediment obert simplificat per a la prestació dels serveis 
d’assegurança de les PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES 
MUNICIPALS DE VILADECANS, A TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR 
D’ASSEGURANCES. 
 
 

EXPOSA 
  

1. Atès que en data 1 de juny de 22021, la Consellera Delegada de les societats 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L., Viladecans Qualitat, S.L., S.P.M. 
Viladecans Mediterrània, S.L. i Viladecans Renovació Urbana, S.L. va acordar la 
contractació conjunta puntual de per les societats abans mencionades, de les 
pòlisses d’assegurances del grup d’empreses municipals de Viladecans a través 
d’un corredor o mediador d’assegurances, designant a la societat Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals, S.L. com a l’ens que coordinarà i gestionarà el procediment 
de contractació en nom i per compte pròpia i de la resta de poders adjudicadors 
indicats. 

 
2. Atès que en data 10 de juny del 2021 es va aprovar per el Gerent de VIGEM l’inici 

d’expedient així com la constitució i composició de la Mesa de Contractació. 
 
3. Atès que en data 11 de juny de 2021 es va procedir a la publicació a la Plataforma 

de Contractació Pública de Catalunya de la present licitació. 
 
4.  Atès que dins del termini conferit a tal efecte, es van presentar les següents ofertes 

de licitació: 
 

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 
 
 

5.  La mesa de contractació, en sessió única d’obertura del sobre únic, va adoptar els 
següents acords: 

 
 

 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

Pòlisses 
d´assegurances del 
Grup d´Empreses 

Municipals 

DATA Signatura electrònica 
CODI 

PROJECTE 
130/21 
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PRIMER.- ADMETRE a la licitació a la següents empresa al 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. 
 

 
 

6. Vist l’informe tècnic emès per la técnica responsable del contracte i que obra en 
l’expedient de contractació d’acord amb el qual es valora l’oferta presentada per el 
licitador. 

 
7. Vist l’informe jurídic emès en data 6 de juliol de 2021, d’acord amb el qual s’informa 

favorablement a l’oferta presentada pel que fa referencia als aspectes jurídics i 
s’informa favorablement a procedir a la seva adjudicació. 

 
 
 

 
És per tot això que  
 

R E S O L C 
 
 
PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la 

Mesa de contractació de 30 de juny del 2021, en relació a la 
CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP 
D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN 
CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES. 

 
 SEGON.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert simplificat per a la 

prestació del servei d’assegurança per a la CONTRACTACIÓ DE LES 
PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS 
DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIDADOR 
D’ASSEGURANCES, a la societat ERSM INSURANCE BROKER 
CORREDURIA DE SEGUROS S.A., per un import SEIXANTA MIL TRES-
CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (60.311,50€), atès que 
ha obtingut una puntuació  total de 100 punts; d’acord amb el desglòs  que 
s’adjunta: 

 
 

Oferta 1 

Nom empresa: ERSM INSURANCE BROKER CORREDURIA DE 

SEGUROS S.A 

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

 
 
 
TERCER.- 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: 

 
  

• 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 
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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 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.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent i al perfil del 
contractant.  

 
 
 
Viladecans, juliol de 2021 
 
 
 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. 


