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R E U N I T S 
 
D’una part, el Sra. Alicia Valle Cantalejo, proveïda del seu DNI 46.639.571-X  domiciliats a 
efectes de notificacions a Viladecans, carrer Pompeu Fabra, núm. 50. 
 

 
I d’altra, el Sr. Ricardo Soler Miret amb D.N.I. núm. 37280650-L, i amb domicili a efectes de 
notificacions en Barcelona, c/ Entença, nº 332-334 1ª planta, 08029 Barcelona. 
 

 
I N T E R V E N E N  

 
La Sra. Alicia Valle Cantalejo i el Sr. Emili Galisteo Rodríguez, en nom i representació de 
l’entitat SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA S.L. (en 
endavant VIMED), constituïda per temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari 
de Viladecans, Sr. Joaquin-Jesús Sánchez Cobaleda, en data 18 de març de 1.992, amb el 
número 477 del seu protocol; consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 
22.052 foli 80, full núm. B-31666; transformada en societat limitada, segons escriptura 
atorgada davant Notari de Viladecans, Sr. Joaquin-Jesús Sánchez Cobaleda, en data 17 de 
setembre de 2.013, amb el número 602 del seu protocol; consta inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona, al volum 39.492 foli 209, full núm. B-31666, amb CIF. núm. B-
60039088. 
 
Actua la Sra. Alicia Valle Cantalejo actua en la seva qualitat de CONSELLERA 
DELEGADA de la mateixa, amb facultats suficients en virtut d’acord del Consell 
d’Administració de la societat, celebrat en data 16 d’octubre de 2019, que va ser elevat a 
públic mitjançant escriptura autoritzada en data 5 de novembre de 2019, pel Notari de 
Viladecans,  Sr. Leopoldo Martinez de Salinas Bassols, amb el núm. 1328 del seu protocol, 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data 27 de desembre de 2019, al volum 
39.492, foli 225, full núm. 31666, inscripció 71ª. 
 
 
El Sr. Ricardo Soler Miret, intervé en nom i representació de la Correduría ERSM Insurance 
Brokers (en edevant el CONTRACTISTA, o l´ADJUDICATARI, indistintament) amb NIF 
37280650L constituïda per temps indefinit, mitjançant escriptura pública autoritzada en data 
1 de Febrer de 1988 pel Notari de Barcelona el Sr. Antonio Roldén Rodríguez; sota el 
número 378 del seu protocol e inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al volum 37326, 
foli 158 i fulla M-665667. 
 
Actua en la seva qualitat d´Administrador Solidari de la mateixa, mitjançant escriptura 
otorgada en data 17 de juliol de 1996, davant el Notari de Barcelona, D. Luis Sampietro 
Vilacampa ( núm.1369 del seu protocol). 
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Les parts es reconeixen recíprocament capacitat, per contractar   
 

ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES 
D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS A 
TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES 
 
 

P A C T E N 
 

 
PRIMER.- OBJECTE 
 
1.1 L’objecte d’aquest contracte és la prestació de serveis consistents en la contractació 
a través d´un corredor o mediador d´assegurances de les pòlisses d´assegurances del Grup 
d´Empreses Municipals de Viladecans.  
 
Les societats municipals que conformen el grup d’empreses municipals de Viladecans 
precisen d’un servei de corredoria o mediació d’assegurances que s’encarregui de contractar 
les assegurances necessàries per cobrir els riscos inherents a l’activitat que desenvolupa 
cadascuna d’elles en exercici del seu objecte social. En concret, les empreses municipals de 
Viladecans que actuaran com a prenedores de les respectives assegurances són les 
següents: Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. (VIGEM), Viladecans Mediterrània, 
S.L. (VIMED), Viladecans Qualitat, S.L. (VIQUAL) i Viladecans Renovació Urbana, S.L. 
(VIURBANA).  

 
Seran tasques pròpies de l’ADJUDICATARI totes les descrites en aquest contracte, en el 
Plec de Prescripcions Tècniques, en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així 
com totes les que siguin necessàries malgrat no hi constin, per tal de garantir la correcta 
execució del servei, d’acord amb el que es determini a la normativa vigent. 
 
Els treballs objecte del present contracte s’hauran d’efectuar d’acord amb les condicions 
d’execució següents: 
 
a) L’ADJUDICATARI se sotmetrà a totes les directrius tècniques que siguin dictades per 

VIGEM i pels tècnics d’aquesta societat competents en la matèria, en relació al treball 
contractat. 

 
b) L’ADJUDICATARI a més de la funció primordial de l’objecte del present encàrrec, 

s’obliga a la realització de tot el conjunt de funcions accessòries i que són pròpies de 
la seva competència professional per tal de garantir l’adequada realització dels 
treballs ressenyats, amb la diligència obligada per l’especialitat dels seus 
coneixements i la garantia professional que implica la seva intervenció, així com es 
compromet a facilitar - en els terminis que es fixin - tots els documents adients pel 
bon desenvolupament del mateix. 

 
c) Facilitar al prenedor, a l´assegurat i al beneficiari, durant la vigència dels contractes 

d´assegurança, la informació que es reclami sobre qualsevol de les clàusules de les 
pòlisses. En cas de sinistre estarà igualment obligat a prestar la seva assistència, 
assessorament i fent el seguiment fins a la resolució total del mateix. 
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d) Seguiment de la sinistralitat de les pòlisses d´assegurances contractades i 

presentació d´informes que continguin la relació detallada amb la valoració 
econòmica del sinistre i la indemnització obtinguda i valoració motivada per l ´evolució 
de la sinistralitat en cadascuna de les pòlisses. 

 
e)  Assessorament, tractament i liquidació dels sinistres, disposant dels mitjans adequats 

que permeten el seu seguiment i que generen estadístiques periòdiques.  
 
f) Adequació dels contractes d´assegurances a la normativa aplicable que vagi 

apareixent. 
 

g) Emetre i lliurar informes, quan sigui sol·licitat per qualsevol de les empreses 
municipals, en matèria d´assegurances, en el termini màxim de 10 hàbils. 
 

h)  Prestar al Prenedor de l´Assegurança, Assegurat i als Beneficiaris de l´assegurança 
l´assistència posterior a la formalització del contracte d´assegurança, mitjançant les 
relacions amb l´entitat asseguradora i realitzant les gestions i tràmits que 
corresponguin després de l´ocurrència de sinistres i altres incidències que es 
produeixen fins a la seva total resolució. En relació a aquest aspecte i a títol 
merament enunciatiu l´adjudicatari hauria de: 

 
- Rebre, informar i traslladar per als seus pagaments els rebuts de les 

assegurances. 
- Rebre els comunicats de sinistres que es facin des de les empreses municipals, i 

comunicar-los immediatament a l´entitat asseguradora. 
- Encarregar-se d´obtenir la informació que sigui necessària per a elaborar la 

valoració del sinistre, tant per part dels assegurats com per part de l´entitat 
asseguradora, informant de les gestions que realitzi a l´interlocutor designat per 
les empreses municipals. 

- Introduir, mantenir actualitzada i facilitar l´accés a les empreses municipals la 
següent informació: nº de sinistre obert per la companyia asseguradora, persona 
encarregada de la tramitació dels sinistres, estat de la tramitació i gestions 
realitzades, indicació o no d´informe pericial amb el resultat de la valoració 
econòmica dels danys.  

- Gestionar el cobrament de les companyies d´assegurances en relació als 
conceptes i quantitats que s´hagin d´ingressar a les empreses municipals com a 
conseqüència de la indemnització de sinistres coberts per les pòlisses.  
 

i) L´estudi, la mediació, l´assessorament i, en general, tot allò que comprèn l´objecte i 
contingut del present contracte, i en tot allò no previst en el paràgrafs anteriors, es 
farà efectiu per personal competent i en la forma i terminis exigits pel principi del bon 
saber fer professional, de forma que, una vegada rebut el corresponent encàrrec o la 
corresponent notificació de de l´Oficina responsable del contracte, s´iniciïn 
immediatament les actuacions precises davant les entitats asseguradores, observant 
la màxima diligència.  

 
j) El servei es prestarà en tot moment des de les dependències i instal·lacions de 

l´ADJUDICATARI. 
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Les pòlisses a contractar en funció de l’àmbit de cobertura, identificant les necessàries per a 
cada societat municipal, amb els requisits i condicions mínimes que han d’acomplir 
cadascuna d’aquestes assegurances són:   

 
Àmbit de 
cobertura 

Empresa Descripció 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
A

T
 C

IV
IL

 

VIGEM 

1. RESPONSABILITAT D'ADMINISTRADORS I DIRECTIUS 

2. RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL DELS 
ADVOCATS 

VIMED 

3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
PROFESSIONAL PER A LA REALITZACIÓP D'ESTUDIS, 
PROJECTES I DIRECCIÓ 

4. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DELS 
EDIFICIS EN ELS QUE ES DESENVOLUPA 
L'ACTIVITAT DELS HOTELS IBIS I IBIS BUDGET A 
VILADECANS 

VIQUAL 

5. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LES 
958 PLACES D'APARCAMENT PÚBLIC EN RÈGIM DE 
ROTACIÓ I PUPILATGE 

6. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A 
L'EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DEL COMPLEX ESPORTIU I MUNICIPAL ATRIUM, 
COMPLEX ESPORTIU PODIUM, CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL SITUAT AL CARRER FERRAN I CLÚA 10, 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL SITUAT A L'AVDA. DE 
LA TORRE ROJA S/N, ESTADI DE BEISBOL I CAMP DE 
SOFTBOL SITUATS A L'AVDA. DELS JOCS OLÍMPICS 
NÚM 7, PABELLÓ MONTSERRATINA, PISTES DE 
PETANCA DE CAN PASTERA, PISTES 
POLIESPORTIVES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES, 
EDIFICI CÚBIC I ATENE DE LES ARTS 

VIURBANA 
7. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

GENERAL 

A
S

S
E

G
U

R
A

N
C

E
S

 D
’

A
C

C
ID

E
N

T
S

 

VIGEM 
8. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS GRUP SEGONS 

CONVENI PER UNA PLANTILLA DE 13 
TREBALLADORS    

VIMED 
9. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS GRUP SEGONS 

CONVENI CONSTRUCCIÓ DE BARCELONA PER UNA 
PLANTILLA DE 21 TREBALLADORS 

VIQUAL 

10. ASSEGURANÇA DE VIDA GRUP SEGONS CONVENI 
D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER UNA PLANTILLA DE 
37  TREBALLADORS   

11. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DELS USUARIS DE 
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ATRIUM I 
PODIUM A VILADECANS   

12. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DE GRUP DE 
TREBALLADORS DE VIQUAL SUBJECTES AL 
CONVENI DE TRANSPORT DE BARCELONA  

13. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DE GRUP DE 
TREBALLADORS DE VIQUAL SUBJECTES AL 
CONVENI D'APARCAMENTS I GARATGES DE 
BARCELONA   
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14. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS DE GRUP DELS 
USUARIS DELS CURSOS DE L'EQUIPAMENT PÚBLIC 
MUNICIPAL L'ATENEU DE LES ARTS   

A
S

S
E

G
U

R
A

N
C

E
S

 

D
’

A
U

T
O

M
Ò

B
IL

S
 

VIQUAL 

15. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I 
TRANSPORT DEL VEHICLE AMB MATRICULA 
7957DHD   

16. ASSEGURANÇA DEL VEHICLE BOSS-QUAD 
MATRÍCULA 7402 FDX   

17. ASSEGURANÇA DEL VEHICLE RENAULT MASTER 
COMBI 9 5P 9 PLACES, MATRÍCULA 3611DWH  

A
S

S
E

G
U

R
A

N
C

E
S
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’

IN
D

Ú
S

T
R
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 C
O

M
E

R
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VIMED 

18. ASSEGURANÇA MULTIRISC INDUSTRIAL DEL LOCAL 
UTILITZAT COM A MAGATZEM SITUAT AL CARRER 
POMPEU FABRA 52-56 A VILADECANS   

19. ASSEGURANÇA D'OFICINES DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER POMPEU FABRA 48-50 A VILADECANS 

20. ASSEGURANÇA D'OFICINES DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER PARELLADES, 8 PB A VILADECANS  

21. ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS DELS NODES 
DE TELECOMUNICACIONS, EL LOCAL ON AQUESTS 
ES TROBEN I ELS ELEMENTS PASSIUS DE LES 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS DE VILADECANS 
MEDITERRÀNIA   

22. ASSEGURANÇA MULTIRISC INDUSTRIAL DEL LOCAL 
SITUAT AL CARRER JAUME I, 12 A VILADECANS  

23. ASSEGURANÇA D'INDUSTRIA DELS EDIFICIS 
SITUATS A LA CARRETERA DE BARCELONA NÚM. 80 
ON ES TROBEN UBICATS ELS HOTELS IBIS I IBIS 
BUDGET DE VILADECANS    

24. ASSEGURANÇA DE COMERÇ DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER SALVADOR BARONÉ S/N A VILADECANS 

25. ASSEGURANÇA DE COMERÇ DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER LLEVANT, 9   

26. ASSEGURANÇA D'INDÚSTRIA DE LES 
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES DE L'EDIFICI 
ATRIUM   

27. ASSEGURANÇA D'INDÚSTRIA DE LES 
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES DE L'EDIFICI 
CÚBIC   

VIQUAL 

28. ASSEGURANÇA DEL RISC D'AVARIA DE LES 
MÀQUINES EXPENEDORES DE LA ZONA REGULADA 
D'ESTACIONAMENT   

29. ASSEGURANÇA DE COMERÇ DE LES OFICINES 
SITUADES AL CARRER DOS DE MAIG DE 
VILADECANS   

30. ASSEGURANÇA D'INDÚSTRIA PER A L'EXPLOTACIÓ I 
GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX 
ESPORTIU I CULTURAL ATRIUM, ATENEU DE LES 
ARTS I COMPLEX ESPORTIU PODIUM   
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VIMED 
31. ASSEGURANÇA DE COMERÇ DE LES OFICINES DE 

LA SEU DE VIURBANA UBICADES AL CARRER 
SANTIAGO RUSIÑOL NÚM. 8   

L
L

A
R

 

VIURBANA 
32. ASSEGURANÇA DE LLAR DE DEU (10) HABITATGES 

DESTINATS A HABITATGE SOCIAL 

 

 
SEGON.-  PREU DEL CONTRACTE  I FORMA DE PAGAMENT 
 
Els honoraris a satisfer per la prestació dels serveis objecte del present contracte, 
corresponents serà d’un total de SEIXANTA MIL TRES CENTS ONZE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (60.311,50€) IVA exclòs. 
 
El pressupost s'entén que comprèn la totalitat dels treballs establerts en la clàusula 1a. del 
present contracte, i els especificats detallats en els plecs que configuren la licitació. 
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
resultin d´aplicació, així com totes les despeses que s´originin a conseqüència de les 
obligacions establertes en aquest plec, i que han de complir-se durant l´execució del 
contracte. 

 
El règim d´IVA aplicable és el que es determina en els articles 75.1 i 84.1.2 de la Llei 
37/1192 de l´IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d´octubre. 
 
S´entenen inclosos en el pressupost tots els treball, mitjans auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabat dels treballs objecte del contracte. El 
pressupost inclourà totes les meritacions que siguin necessàries per a la realització dels 
serveis objecte de la present licitació així com totes les tasques i obligacions descrites en els 
presents plecs. 
  

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la 
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics  de 
VIGEM duran a terme la verificació/ validació de la factura que correspongui per la prestació 
dels serveis. 
 
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la 
validació/ verificació de la factura pels serveis jurídics de VIGEM; tenint; en compte que el 
dia de pagament de VIGEM és el dia 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat 
presentada,  conformada i validada  pels serveis jurídics de VIGEM, abans del dia 25 del 
mes anterior. 
 
Per la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de VIGEM. 
 
 
TERCER.- TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
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Es preveu que el termini per a l’execució del servei objecte del contracte s’estima en UN (1) 
ANY a comptar des de l’inici de prestació del servei. 
 
El CONTRACTISTA està obligat a executar la prestació de servei fins a la finalització del 
termini establert. 
 
QUART.- TERMINI DE GARANTIA 
 
L’adjudicatari queda obligat, durant l’execució dels treballs i dins el termini d’un any des de la 
recepció dels mateixos, a atendre consultes i aclariments que VIGEM li formuli. S’obliga 
igualment a esmentar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en 
els estudis i/o informes lliurats a VIGEM durant l’execució i el termini de garantia. 

 
 

CINQUÈ- GARANTIA DEFINITIVA 
 
Abans de la formalització del present del Contracte, L´ADJUDICATARI ha constituït garantia 
definitiva del 5% de l´import d´adjudicació del contracte, IVA exclòs, per import de TRES MIL 
QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (3.015,57€) mitjançant pòlissa de 
caució degudament formalitzada avançat de forma electrònica a VIGEM, i posteriorment de 
forma presencial via missatgeria a les oficines de VIGEM. 
 
La garantia definitiva constituïda respondrà de tots els deutes de l´ADJUDICATARI dimanant 
del Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat VIGEM en excés al temps de la liquidació, 
del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanats de l'incompliment de les 
obligacions de l´ADJUDICATARI, inclosos els que com a conseqüència de l'esmentat 
incompliment podrien exigir-se a VIGEM i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que pertoquen a l´ADJUDICATARI. 
 
A tal efecte, la garantia definitiva d’aquest contracte es retornarà quan finalitzi el període 
d´execució del contracte. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, VIGEM podrà procedir lliurement, 
contra la fiança constituïda, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
dels que l´ADJUDICATARI es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap 
cas, la lliure disponibilitat de la garantia per VIGEM. 
 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el 
preu del mateix experimentés alça o baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 
necessari per tal que es mantingui la proporcionalitat entre la garantia constituïda i el 
pressupost del contracte vigent en cada moment. 
 
SISÈ.-  DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
 
Tindran la consideració de documents contractuals, amb el valor i efectes previstos en 
aquest contracte, i formen part integrant, a més del present contracte,  els següents:  
 
a) El Plec de clàusules administratives particulars del procediment obert simplificat del 

servei consistents en la contractació a través d´un corredor o mediador 
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d´assegurances de les pòlisses d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals de 
Viladecans. 

 
b) El Plec de prescripcions tècniques particulars del procediment obert simplificat del 

servei consistents en la contractació a través d´un corredor o mediador 
d´assegurances de les pòlisses d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals de 
Viladecans. 
 

c) L’oferta de l´ADJUDICATARI a la licitació dels esmentats serveis. 
 

d) La garantia definitiva establerta. 
 

e) Actes o documents signats per les parts. 
 

 
SETÈ.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L´ADJUDICATARI DE CARÀCTER 
ESPECÍFIC 
 
A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, existiran 
específicament les següents obligacions: 

 
1. Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció 

de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball 
 

L´ADJUDICATARI està obligat a l'acompliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball. 

 
L´ADJUDICATARI en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot moment de 
les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat 
Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent 
estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIGEM, 
del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part de VIGEM, sense que això impliqui no obstant cap obligació 
per aquesta última, l´ADJUDICATARI haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per 
VIGEM, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a 

disposició de VIGEM, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a 
tals obligacions. 
 
L´ADJUDICATARI ha presentat abans de la formalització del contracte certificat expedit  per 
la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social, de data 10 de 
juliol del 2020. L’esmentat certificat s’anirà renovant mensualment mentre durin els treballs. 

 
2.  Pòlisses d’assegurances 
 
Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, l´ADJUDICATARI està obligat a concertar la corresponent pòlissa 
d'assegurances en les modalitat de "responsabilitat civil professional", sent al seu 
càrrec fins a l’acabament del termini de garantia dels serveis per un import mínim de  
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L´ADJUDICATARI està obligat a mantenir vigent la citada pòlissa durant la vigència del 
contracte.  

 
 

3. Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució 
dels serveis  
 
L´ADJUDICATARI està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals tècnics i materials necessaris per a la correcta execució dels serveis.  
 
En aquest sentit L´ADJUDICATARI es compromet a adscriure a la prestació del servei als 
professionals següents: Anna Cerdan Soler i Tamara Pérez Balasch, complint així amb 
l´equip tècnic demanat per l´execució del servei. 
 
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de resolució 
contractual o de l’establiment de penalitats, pel cas que l´ADJUDICATARI els incompleixi. 

 
4.  Indemnització de danys i perjudicis i responsabilitat patrimonial 
   
L´ADJUDICATARI haurà de rescabalar a VIGEM pels perjudicis derivats del dol o 
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest 
supòsit, la indemnització es determinarà per VIGEM, en raó dels perjudicis causats, amb 
audiència prèvia de l´ADJUDICATARI i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas 
procedeixi. 
 
L´ADJUDICATARI accepta i concedeix acció directa al perjudicat que compti amb una 
resolució administrativa o judicial ferma, entenent-se per acció directa la possibilitat de 
reclamar directament a l´ADJUDICATARI les indemnitzacions fixades en la resolució ferma 
de referència, obligant-se a abonar la indemnització reclamada al primer requeriment de 
pagament que s’efectuï en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a VIGEM. 

 
 

5.  Modificacions i aclariments 
 

L’adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que VIGEM 
demanés sobre els treballs objecte del present contracte, durant l’execució del servei. Així 
com acomplir amb les directrius que li siguin dictades pels tècnics de la referida societat.  
L´ADJUDICATARI estarà obligat a esmenar, corregir aclarir i solucionar tots els possibles 
dubtes, insuficiències, i/o inconcrecions que  poguessin contenir els treballs encarregats; 
dins el termini de quinze ( 15 ) dies a comptar des de que VIGEM l’hagi lliurat l’informe 
d’incidències.   
 
Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, VIGEM podrà 
optar per resoldre l’encàrrec aplicant a l´ADJUDICATARI els corresponents danys i 
perjudicis, o per resoldre aquestes deficiències carregant a l’adjudicatari els corresponents 
costos, danys i perjudicis d’aquesta actuació. 

 
 

6. Confidencialitat 
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L’ ADJUDICATARI es compromet a no difondre les informacions sobre el desenvolupament 
de l’assessorament objecte de la present contractació, requerint-se autorització expressa de 
VIGEM, per facilitar qualsevol tipus d’informació. 

 
 

7. Prohibició de Cessió  
 

L’ADJUDICATARI no podrà cedir els drets i obligacions derivats del present encàrrec sense 
la prèvia autorització expressa de VIGEM; que podrà atorgar-la o denegar-la lliurement atesa 
l’especificitat tècnica del present encàrrec 

 
VUITÈ.-  PENALITATS 
 
Les que figuren el Plec de Clàusules Administratives particulars que forma part de la 
documentació contractual 

 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 

9.1 Modificació del contracte en els supòsits establerts a l’article 205 CSP 
  
VIGEM només podrà modificar el contracte, sempre que concorri alguna de les 
circumstàncies que determina l’article 205 LCSP, en els termes indicats a l’esmentat 
article. 
 

9.2 Modificacions previstes d’acord amb l’article 204 de la LCSP: 
 
És configuren  com a modificacions previstes de conformitat amb el que determina 
l’article 204 de la LCSP les següents: 
 

• Atendre a noves necessitats (incorporació de nous treballadors a la pòlissa i/o 
cobertura de riscos addicionals no previstos inicialment) que impliquin haver 
d’ampliar el capital assegurat i/o les persones o riscos assegurats. Aquesta 
ampliació comportarà la modificació proporcional de les primes que 
corresponguin.  

 
La suma de totes les modificacions que s’acordin de conformitat amb el previst 
en aquesta clàusula no podran superar l’import per a possibles modificacions 
indicat al quadre-resum de característiques del present Plec. 

 
En cas d’acordar-se, els preus unitaris a aplicar a aquesta modificació de 
contracte seran els oferts per l’adjudicatari a la seva oferta.  

 
De conformitat amb el previst a l’article 109.3 LCSP, quan, com a conseqüència 
d’una modificació de contracte per qualsevol circumstància, variï el preu del 
mateix a l’alça, l’adjudicatari haurà de reajustar la garantia constituïda per tal que 
es mantingui la proporcionalitat entre la garantia constituïda i el preu del 
contracte vigent en cada moment i aquest reajustament de la garantia s’haurà de 
realitzar en el termini de quinze (15) dies comptats des de la data en què es 
notifiqui a l’adjudicatari l’acord o resolució de modificació.  
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En cap cas la reducció del preu de contracte donarà lloc a indemnització a favor 
de l’Adjudicatari.  
 

9.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i el present Plec. 
 
L’anunci de modificació del contracte i la seva justificació (incloent, per exemple, les 
al·legacions de l’empresa contractista això com els informes que, si s’escau, es 
sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti 
l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació), es publicaran en 
el perfil de contractant.  
 

 
DESÈ.-  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte es podrà resoldre per les causes i motius i amb els efectes  que s’estableixen a 
la normativa vigent de contractació pública, i per altres criteris d’incompliment normatiu. 
 
La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules anteriors, donarà 
lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolució 
del contracte que es determina legal i reglamentàriament a la normativa vigent de 
contractació pública (amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en l’article 
191 de la LCSP i  als apartats a, b, c i d de  l’article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públiques). 
 
 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 211, 212 i 213 i 311 a 313 de la LCSP. 
 
 
ONZÈ.- RÈGIM JURÍDIC 
 
VIGEM té la condició de poder adjudicador i no té el caràcter d’administració pública, als 
efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, (en endavant LCSP).  
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en 
relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord 
amb allò previst a l’article 26 del LCSP. 
 
Les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de 
la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 

 
DOTZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES  

  
Informació relativa al tractament de dades personals 
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En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de 
Dades 679//2016, en el qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de 
caràcter personal, es deixa constància dels següents temes: 
  
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 
caràcter personal és necessària per a participar-hi. 
  
b. Amb relació a la documentació presentada pels Licitadors que contingui dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el Licitador 
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades/ 
afectades per facilitar la informació esmentada a VIGEM, amb la finalitat de licitar en el 
present procediment. 
  
c. La documentació presentada pels Licitadors que contingui dades de caràcter personal 
serà dipositada a VIGEM, a les oficines de carrer Pompeu Fabra 50 (08840) Viladecans, i 
serà tractada pel VIGEM com a Responsable del tractament de les dades per a la 
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels Licitadors, així com per donar 
compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que sigui 
d’aplicació a VIGEM. Les dades es conservaran mentre se’n puguin derivar responsabilitats 
d’acord amb les normatives aplicables en el marc de la contractació i normativa fiscal. 
Aquestes dades no seran cedides a tercers excepte en cas d’obligació legal.  
  

d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el Licitador autoritza a 
VIGEM a tractar legítimament la referida documentació i informació en els termes informats i, 
en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
  
e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició 
així com els drets de limitació del tractament i portabilitat de les dades dirigint un escrit a 
VIGEM com a entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, 
adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o un altre Document Oficial que 
acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 
Informació relativa als requisits del proveïdor que tractarà dades per compte de 
l’entitat i actua com a encarregat de tractament. 
 
L´ADJUDICATARI s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les incloses a 
l’article 28 RGPD oferint garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives 
apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits del present Reglament 
i garanteixi la protecció dels drets dels interessats.  
 
Així mateix, aquest haurà de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de 
tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relació al deure de portar un registre de 
totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable i 
l’article 32.1. en relació al deure d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per 
garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar d’un Delegat de Protecció de dades 
si correspon.   
 
 
TRETZÈ. CONFIDENCIALITAT 
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L´ADJUDCATARI està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació 
a la que tingui accés per a l’execució del contracte, que així s’indiqui al contracte o que així 
l’indiqui VIGEM, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. 
 
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de cinc (5) anys, a 
excepció de que s’indiqui un altre superior al contracte. Així mateix els licitadors hauran 
d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que considerin confidencial 
de la seva oferta. 

 
I per a què així consti, ambdues parts signen el present contracte de serveis, que es 
presenta per duplicat, en idèntic contingut, i a un únic efecte, en el lloc i data indicats en 
l’encapçalament. 
 
 

 

 

VILADECANS GRUP D´EMPRESES 

MUNICIPALS   

ERSM INSURANCE BROKER CORREDURIA 

DE SEGUROS S.A 

 

Sra. Alicia Valle Cantalejo Sr. Ricardo Soler Miret 

 

 

 

 

 

 


