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-RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ –  
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 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 la seva condició de Consellera Delegada de Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals, S.L 
 
En relació amb el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del servei per 
contractar les pòlisses d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals de Viladecans a través 
d´un corredor o mediador d´assegurances ( Exp.142/22) 
 

EXPOSA 
 
1. Atès que en data 01 de juliol del 2022 es va aprovar l’expedient de contractació mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, les raons justificatives del qual obren en l’informe 
tècnic que consta en expedient de contractació, del servei per contractar les pòlisses 
d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals de Viladecans a través d´un corredor o 
mediador d´assegurances. 

 

2. Atès que en data 01 de juliol del 2022 es va procedir a convidar a les següents empreses:   
 
 

CONVIDAT nº 1  

EMPRESA: JDM CORREDURIA DE SEGUROS SL 

PERSONA DE CONTACTE: Joan Puig 

MAIL: joan.puig@segurosjdm.com 

TELÈFON: 93 217 85 16 

 

CONVIDAT nº 2  

EMPRESA: ERSM INSURANCE BROKERS - CORREDURÍA DE 
SEGUROS 

PERSONA DE CONTACTE: Emiliano Saccol 

MAIL: esaccol@ersmgrupo.com 

TELÈFON: 934 391 400   

 

CONVIDAT nº 3  

EMPRESA: MARTIN Y CACHON INSURANCE BROKERS 

PERSONA DE CONTACTE: ... 

MAIL: info@myc.es 

TELÈFON:  93 451 24 27 

 
 
3. Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el convidat ERSM 

INSURANCE BROKERS - CORREDURÍA DE SEGUROS va presentar oferta amb 
l´esborrany de totes les assegurances demanades en el Plec Tècnic de Clàusules 
Particulars.  
 

4. Atès que en data 07 de juliol es va procedir per la mesa de contractació, a l´obertura  del 
sobre contenidor de la documentació administrativa i proposta inicial per part del licitador 
per optar a l’adjudicació del contracte de referència, resultant que tota la documentació 
presentada era correcta.  

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Assegurances Grup d’empreses Municipals 

de Viladecans 

DATA Signatura digital 
NÚM. 

EXPEDIENT 
142/22 

mailto:esaccol@ersmgrupo.com
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5. Atès que en el mateix dia, es va procedir a realitzar d’acord amb allò que s’estableix a la 

clàusula 8.4 del PCAP el desenvolupament de la negociació dels aspectes determinats en 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 
6. Atès que del procediment de negociació es realitzà la corresponent acta en la que es detallà 

els objectes de la negociació i els acords adoptats. 
 
7. Atès que en data 08 de juliol del 2022 el tècnic responsable del contracte ha emès un informe 

tècnic considerant que l´oferta proposada és correcta, i s´adapta a les necessitats del servei, 
i és adequada, i per tant, proposa la seva adjudicació. 

 
 
És per tot això que, 
 
 

RESOLC 

 
PRIMER.- RATIFICAR la proposta per adjudicar el contracte del servei per contractar 

les pòlisses d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals de Viladecans 
a través d´un corredor o mediador d´assegurances ( Exp.142/22). 
 

SEGON.- ADJUDICAR a l´empresa ERSM INSURANCE BROKERS - CORREDURÍA 
DE SEGUROS per portar a terme la contractació de  les pòlisses 
d´assegurances del Grup d´Empreses Municipals de Viladecans, per un 
import de SEIXANTA-UN MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (61.626,45€), IVA exclòs; prèvia presentació 
per part de l´adjudicatari de la documentació indicada en la clàusula  8.5.2  
del PCAP per part de l´empresa i constitució de garantia per import de 
3.081,32€. 
 

TERCER.- PROCEDIR A LA FORMALITZACIÓ del contracte en el termini legalment 
establert. 
 

QUART.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar 
l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant. 

 
 
 
 
 
 
Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada  


