Instruccions de la Secretària de la Central de Contractació sobre el procediment de
tramitació de les pròrrogues dels contractes basats en l’Acord marc per a la
contractació centralitzada del servei d’assegurança per a la cobertura dels riscos
derivats de l’ús dels vehicles del Parc Mòbil de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (expedient PRO
4/2019 CC)
1. Informació general
El 26 d’agost de 2019, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, com a òrgan de
contractació centralitzada, va dictar resolució d'aprovació de l'expedient i d’adjudicació
de la pròrroga (PRO 4/2019 CC) de l’Acord marc per a la contractació centralitzada del
servei d’assegurança per a la cobertura dels riscos derivats de l’ús dels vehicles del Parc
Mòbil de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector
públic instrumental (CC 4/2018 AM).
El 27 d’agost de 2019 s’ha formalitzat la pròrroga de l’Acord marc amb l’empresa AXA
Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros i s’ha publicat en el perfil del
contractant el 08 d’octubre de 2019.
La vigència de la primera pròrroga de l’Acord marc PRO 4/2019 AM és d’un any,
comptador des del 15 de novembre de 2019 al 14 de novembre de 2020.
Les primeres instruccions relatives a les adjudicacions dels contractes basats en l’Acord
marc per a la contractació centralitzada del servei d'assegurança per a la cobertura dels
riscos derivats de l'ús dels vehicles del Parc Mòbil de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (EXP. CC 4/2018 AM) de
data 21 de novembre de 2018, continuen en vigor en tot allò que no contradiguin a
aquestes i en concret els punts 10,11, 12 i 14.
Considerant no obstant, la derogació del Decret 4/2013, de 25 de gener, del parc mòbil
de l’Administració de la CAIB, pel Decret 81/2019, de 27 de setembre, de derogació del
Decret 4/2013, de 25 de gener, del parc mòbil de l’Administració de la CAIB, totes les
referències a la necessitat d’alta o baixa dels vehicles dels ens instrumentals a l’esmentat
parc mòbil, s’han d’entendre eliminades sense que sigui necessari ja aquest tràmit.
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2. Termini de durada de les pròrrogues dels contractes basats
La durada de les pròrrogues dels contractes basats serà d’un any (des del dia 1 de gener
de 2020 al dia 31 de desembre de 2020).
3. Calendari de presentació de les propostes

de pròrroga dels contractes

basats.
Les propostes de pròrroga dels contractes basats (annex 1B) que ja tenen pòlissa en
vigor, s’han de trametre a la secretaria de la Central de Contractació fins l’11 de
novembre de 2019 per tal que la Central de Contractació pugui realitzar els tràmits
necessaris abans de 31 de desembre de 2019 (data en què acaba la vigència dels actuals
contractes basats) i adjudicar les pròrrogues per tal que estiguin vigents a partir de l’1
de gener de 2020 .
4. Pressupost de les pròrrogues
Els contractes basats es prorroguen en l’estat actual en què es troben, és a dir, que si han
estat objecte de modificació arrel de noves altes o baixes de vehicles, respecte els que hi
havien inicialment, la pròrroga té per objecte l’assegurança dels vehicles actualment
existents en el contracte, sense perjudici de la seva possible modificació posterior cas de
noves altes o baixes de vehicles.
D’aquesta manera el pressupost de les pròrrogues dels contractes basats s’ha de calcular
considerant la totalitat dels vehicles assegurats a l’empara de l’Acord Marc de cada
entitat a la data de la proposta de pròrroga, segons el tipus i nombre de vehicles a
assegurar i el pressupost màxim de despesa serà el que resulti de multiplicar el nombre
de vehicles de cada tipus per la seva prima unitària anual (segons oferta de l’empresa
contractista) i sumar tots els imports per tipus de vehicle.
5.

Preu

Les primes unitàries anuals per tipus de vehicle ofertes per AXA són les mateixes que
regeixen pel contracte basat que es prorroga:
Tipus de vehicle
Autocar fins a 19 places
Autocar fins a 30 places
Autocar de més de 30 places
Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 17 01
centraldecontractacio.caib.es

Prima unitària anual
447,64 €
716,08 €
1.400,00 €
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Camió fins a 10 T
Camió de més de 10 T i tractores
Ciclomotor
Moto
Furgoneta i derivat de turisme
Furgó de més de 5 places o de més de o
de més de 750 Kg i menys de 3.500 Kg
Turisme
Turisme tot risc sense franquícia
Tot terreny
Tractor/maquinari agrícola/quads
Maquinària industrial (carretes, dúmper,
pales, excavadores, etc.)
Remolc matriculat de més de 750 Kg
Semiremolc/plataforma
6.

585,32 €
716,52 €
135,10 €
160,00 €
234,33 €
256,82 €
248,76 €
740,03 €
248,76 €
141,63 €
169,42 €
70,00 €
70,00 €

Distribució de competències en la tramitació de les pròrrogues

D’acord amb els articles 14, 15 i 16 del Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la
Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen
competències en aquesta matèria en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic en
relació a l’art. 2 del Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la CAIB, correspon a la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, en
la seva condició d’òrgan de contractació centralitzada, entre d’altres facultats,
l’adjudicació de la pròrroga dels contractes basats en l’Acord marc.
Correspon als òrgans competents dels següents organismes destinataris del servei:
 A) conselleries i organismes autònoms excepte IBsalut (SOIB, IBdona,
EBAP, Ibestat, Ibassal i ATIB) a través de l’expedient de contractació
centralitzada que tramita la CC.
 B) resta d’ens públics instrumentals inclòs l’IBSALUT, a través de les seves
pròpies propostes de contractació basada.
Les següents competències:
- B: Formular la proposta de pròrroga del contracte basat de servei d’assegurança
de vehicles (ens públics instrumentals, no organismes autònoms, excepte
IBSALUT que també formula proposta de contracte basat)
- A i B: Efectuar la tramitació de l’expedient de despesa
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-

A i B: Rebre de l’empresa adjudicatària els serveis i efectuar els pagaments que
correspongui
A i B: Informar a la Secretaria de la Central de Contractació de les incidències
que es produeixin en l'execució dels contractes basats.
A i B: Informar a la Secretaria de la Central de Contractació sobre els sinistres
que puguin sofrir els vehicles que tinguin adscrits, d’acord amb el que disposa
l’apartat 11 de les instruccions dels contractes basats (que continuen en vigor).

7. Tramitació dels procediments de pròrroga dels contractes basats
Els vehicles de les conselleries i organismes autònoms, excepte IBSALUT, són objecte
de contractació a través del contracte centralitzat (contr 2018/10083) adjudicat per la
CC i que ha estat objecte de pròrroga (exp. pro11 2019/9634) ja adjudicada.

7.1 Contractes basats d’ens públics instrumentals subjectes a fiscalització
prèvia per raó de la quantia no inclosos en el primer paràgraf d’aquest punt
7 (IBsalut)
- Han de trametre a la Secretaria de la Central de Contractació la proposta pròrroga del
contracte basat (annex 1B) signada per l’òrgan competent per a autoritzar la despesa i
l’annex 2B de càlcul del pressupost, juntament amb una còpia del document comptable
RF. Aquesta proposta ha d’incloure tots els vehicles de l’entitat assegurats a l’empara
del contracte basat.
- Una vegada que la Secretària hagi examinat la sol·licitud i hagi comprovat els aspectes
formals i materials requerits, ha d’elevar a l’òrgan de contractació la proposta
d’aprovació de l’expedient. Aquesta proposta s’ha de trametre, als òrgans destinataris
corresponents per a la fiscalització que pertoqui.
- Una vegada que la Intervenció Delegada hagi emès l’informe favorable de fiscalització
prèvia limitada, l’òrgan sol·licitant ha d’enviar una còpia d'aquest informe a l’òrgan de
contractació, que tot seguit, aprovarà l'expedient i adjudicarà el contracte basat i se’n
trametrà una còpia a l’organisme sol·licitant.
- L'òrgan sol·licitant dictarà resolució d'autorització i disposició de la despesa i la
trametrà, junt amb el document comptable corresponent, a la Central de Contractació.
- La Central de Contractació trametrà una còpia de la resolució d’adjudicació de la
pròrroga del contracte basat a l’empresa contractista AXA.
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La fiscalització dels expedients s’ha de dur a terme de conformitat amb l’Acord del
Consell de Govern d'1 de setembre de 2017 pel qual es modifica l'Acord de Consell de
Govern de 12 de juliol de 2013 pel qual s’aplica la previsió de l’article 83.2 del Text refós
de la Llei de finances respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
fiscalització prèvia limitada.
7.2 Contractes basats, d’ens públics instrumentals no subjectes a fiscalització
prèvia per raó de la quantia (IBSALUT) o per no trobar-se, d’acord amb la
normativa vigent, sotmesos al règim de fiscalització prèvia.
Han de trametre a la Secretaria de la Central de Contractació la proposta pròrroga del
contracte basat (annex 1B) signada per l’òrgan competent per a autoritzar la despesa i
l’annex 2B de càlcul del pressupost, juntament amb el document comptable RF
(IBSALUT) o el certificat d’existència de dotació pressupostària. Aquesta proposta ha
d’incloure tots els vehicles de l’entitat assegurats a l’empara del contracte basat.
- Una vegada que la Secretària hagi examinat la sol·licitud i hagi comprovat els aspectes
formals i materials requerits, ha d’elevar a l’òrgan de contractació la proposta
d’aprovació de l’expedient i adjudicació de la pròrroga i l’òrgan de contractació
posteriorment en dictarà resolució i es trametrà una còpia a l’òrgan sol·licitant.
- L'òrgan sol·licitant dictarà resolució d'autorització i disposició de la despesa i la
trametrà, junt amb el document comptable corresponent, a la Central de Contractació
(només IBSALUT).
- La Central de Contractació trametrà una còpia de la resolució d’adjudicació de la
pròrroga del contracte basat a l’empresa contractista AXA.
8.

Altes i baixes d’assegurances de vehicles

S’ha de seguir el que està establert en el punt 10 de les Instruccions inicials que
continuen en vigor. En aquest cas la Central de Contractació modificarà el contracte
basat, cas que les noves altes o baixes de vehicles es produeixin abans del 31 de
desembre de 2019 i/o la seva pròrroga a partir d’1 de gener de 2020.
9.

Pagament de les pòlisses de les pròrrogues dels contractes basats

S’ha de seguir el que està establert en el punt 12 de les Instruccions inicials que
continuen en vigor
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10. Informació relativa a la sinistralitat.
S’ha de seguir el que està establert en el punt 11 de les Instruccions inicials que
continuen en vigor.
11. Responsables dels contractes basats:
En l’adjudicació dels contractes basats ja es varen nomenar els responsables. Només
s’haurien de comunicar a la Central de Contractació, en el seu cas, el canvis produïts
(annex 1B).
12. Seguiment de l’execució
S’ha de seguir el que està establert en el punt 14 de les Instruccions dels Contractes
basats que continuen en vigor.
13. Comunicacions amb la Central de Contractació
Amb la finalitat d’agilitar la tramitació de la contractació basada, s’ha de procurar que la
documentació es trameti a la Central de Contractació per correu electrònic i que es faci
servir la signatura electrònica en la signatura de documents o en la compulsa
corresponent.
Adreça electrònica: sassegurancesvehicles@cdc.caib.es
Persones de contacte:
Telèfon 971 17 76 00
Margalida Bennasar Tel. 66986
Joana Miró 66988

Palma, 28 d’octubre de 2019
La secretària de la Central de Contractació

Assumpta Iturbide Bernaus
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