ACORD
Número d’expedient: CPSV2018000003
Número de registre: X2018001723
RE núm.: E2019001799
Data RE: 29/01/2019
Departament: ASSESSORIA JURÍDICA
Assumpte: Adjudicar a l'empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA la
contractació dels serveis de mediació d'assegurances i gestió de riscos de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat (CPSV2018000003)

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 24 d´abril de 2019, ha acordat
el següent:
“Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 3836 de data 19 de desembre de 2018, es va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions
Tècniques i l’inici dels tràmits per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels
serveis de mediació d’assegurances i gestió de riscos de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
Vist que en data 8 de gener de 2019 es va publicar l’anunci de licitació per termini de
15 dies naturals, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions.
Vist que transcorregut el termini atorgat a l’efecte per presentar ofertes, van concórrer i
van ser admeses a la licitació les empreses:
 WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
 AON GIL Y CARVAJAL, S.A., CORREDURIA DE SEGUROS
 MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS
Atès que la Mesa de contractació, reunida el dia 24 de gener de 2019, procedeix,
mitjançant plataforma electrònica, a l’obertura del sobre núm. 1 “Documentació
administrativa vinculada a la capacitat d’obrar de l’empresa i la seva solvència” segons
la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, de les proposicions
presentades, i va acordar requerir a l’empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS SA la documentació de l’Annex II del Plec Administratiu
degudament emplenada.
Atès que la Mesa de contractació, reunida el dia 24 de gener de 2019, procedeix,
mitjançant plataforma electrònica, a l’obertura del sobre núm. 2 “Documentació
corresponent als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor” segons la
clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i a continuació acorda
que es procedeixi a lliurar al Lletrat-Director del Servei d’Assessoria Jurídica, l’oferta
tècnica del sobre núm. 2 de les pliques presentades, per tal que procedeixi a la seva
valoració, de conformitat amb la clàusula 11 del Plec de Clàusules administratives
particulars.
Atès que la Mesa de contractació, reunida el dia 11 de febrer de 2019, un cop
examinat l’informe emès pel Lletrat-Director del Servei d’Assessoria Jurídica, de data 7
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de febrer de 2019, sobre la valoració dels mèrits dependents d’un judici de valor
continguts en el sobre núm. 2 de les proposicions presentades i admeses, va resoldre
la puntuació atorgada a les proposicions, va comprovar la documentació presentada
per l’empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
acreditativa d’haver estat marcades les caselles corresponents a l’Annex II del Plec
Administratiu, i va procedir a continuació a l’obertura del sobre núm. 3, mitjançant
plataforma electrònica, corresponent a l'oferta econòmica i altres corresponents als
criteris de valoració objectiva, acordant la Mesa encarregar al Lletrat-Director del
Servei d’Assessoria Jurídica que procedeixi a emetre informe sobre els criteris
avaluats de forma objectiva amb una valoració conjunta final de les ofertes per lliurar a
la Mesa.
Atès que la Mesa de contractació, reunida de manera telemàtica el dia 18 de febrer de
2019, un cop examinat l’informe emès pel Lletrat-Director del Servei d’Assessoria
Jurídica, de data 12 de febrer de 2019, sobre la valoració de l’oferta econòmica i altres
criteris objectius continguts en el sobre núm. 3, proposa a l’òrgan de contractació,
l’adjudicació del contracte a l’empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS SA per ser l’oferta que ha obtingut la major puntuació.
Atès que l’empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
SA ha presentat la corresponent documentació requerida per Decret de l’Alcaldia núm.
547 de data 21/02/2019, sent que la Mesa de Contractació en la seva reunió de data
de 7 de març de 2019, va comprovar la documentació requerida a l’empresa en data
22 de febrer de 2019 que n’acredita la capacitat, personalitat jurídica, solvència i
aptitud, restant pendent el lliurament de l’aval corresponent a la garantia definitiva per
import de 750,00 €, el qual es va dipositar en data 1/04/2019, amb número de
referència 1900338, corresponent al 5% de del pressupost base anual.
Vist l’establert en la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP), 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, els decrets municipals de delegació de
competències i les bases d’execució del pressupost municipal per aquest exercici, en
relació a l’òrgan de contractació, el Tinent d’alcalde Regidor delegat de Contractació,
Licitacions i Concursos Públics, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents:
ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (CIF núm. A28961639), un cop tramitada la licitació mitjançant
procediment obert, i per correspondre la seva oferta a l’econòmicament més
avantatjosa amb diferents criteris d’adjudicació, el contracte dels serveis de mediació
d’assegurances i gestió de riscos de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
L’adjudicatari d’aquest contracte serà retribuït per l’entitat asseguradora que resulti
adjudicatària dels respectius contractes d’assegurances mitjançant el pagament de
comissions amb càrrec a les primes netes, segons el quadre que s’indica a
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continuació, entenent-se per prima neta la total menys els impostos, recàrrecs i taxes
del Consorci de Compensació d’Assegurances,
RISCOS
Patrimonials
Responsabilitat civil
Accidents
Vehicles
Altres

% COMISSIONS
7
7
7
7
7

de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particular i el de Prescripcions
Tècniques, i amb la seva oferta per allò que no s’oposi als plecs.
SEGON.- Establir que la durada del contracte de mediació serà de TRES (3) ANYS a
comptar de la data de la seva formalització, però es podrà prorrogar anualment per
mutu acord d'ambdues parts comunicant-lo amb una antelació mínima de dos mesos a
la data de terminació del contracte, fins a un màxim de dues pròrrogues.
TERCER.- Requerir a l’adjudicatària perquè formalitzi el contracte de serveis en el
termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de
l’adjudicació.
QUART.- Notificar les presents resolucions a les empreses participants, i comunicarles als departaments municipals de Tresoreria i Intervenció, al Lletrat-Director del
Servei d’Assessoria Jurídica i al Director de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals
als efectes adients, i publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant
del web d’aquest Ajuntament.”

El secretari
[Firma01-01]
Agustin Recio Romero - DNI
07781746H (SIG)
24/04/2019 13:22:40
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