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PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES 
D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPAL 
DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O 
MEDIADOR D’ASSEGURANCES 

 

 
 

  
ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de Viladecans 
Grup d’Empreses Municipals, S.L 

EXPOSA 
 
Atès que mitjançant resolució de data 24 de maig del 2022 s’acordà la contractació conjunta 
puntual del referit expedient per a les societats Societat Privada Municipal Viladecans 
Mediterrània, S.L. (VIMED), Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. (VIGEM), Viladecans 
Renovació Urbana, S.L. (VIURBANA) i Viladecans Qualitat, S.L. (VIQUAL), assumint en aquest 
cas la Societat Privada Grup d’Empreses Municipals, S.L. l’administració directa del 
procediment, actuant per compte propi i de la resta de poders adjudicadors interessats. 
 
Atès que en data 10 de juny del 2022 es va aprovar l´inici de l´expedient 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.  
 
Atès que en data 10 de juny del 2022 es va publicar en el perfil del contractant de VIGEM, 
l´anunci de licitació. 
 
Atès que en data 27 de juny del 2022 finalitzava el termini per presentar les ofertes els 
licitadors; i que un cop finalitzat el termini no s´ha presentat cap oferta.  
 
Atès l´exposat procedeix la declaració de desert de la licitació consistent en la contractació de 
les pòlisses d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals de Viladecans a través d´un 
corredor o mediador d´assegurances. 
 
Per tot això, 
 

ACORDA 
 

PRIMER.- DECLARAR DESERT el present procediment 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, , en no 
haver-se rebut cap oferta per part de les empreses convidades. 

 
SEGON.-  PROCEDIR A L´OBERTURA D´UN PROCEDIMENT NEGOCIAT 

SENSE PUBLICITAT i tramitació ordinària amb els futurs licitadors.  
 
TERCER.- PUBLICAR  la present resolució al perfil del contractant. 
 

 
Viladecans, a data de la signatura digital 

 
 
 
 
Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO 
Consellera Delegada 
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL 
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