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Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d'aprovació de
l'expedient i d’adjudicació de la segona pròrroga 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)
Antecedents
1.

El 8 de juliol de 2020, la secretària de la Central de Contractació va emetre
un informe i proposta d’inici de l’expedient de la segona pròrroga, núm.
PRO 4/2020 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), conclòs
entre la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques com a òrgan de
contractació centralitzada i AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y
Reaseguros, amb CIF A609179778.

2.

El mateix 8 de juliol de 2020, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors va
resoldre:
-
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Iniciar l’expedient de la segona pròrroga (PRO 4/2020 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 instrumental (exp. CC
4/2018 AM) formalitzat amb l’empresa AXA Seguros Generales S.A.

de Seguros y Reaseguros, amb CIF A60917978, el 15 de novembre
de 2018.
-

Establir que la durada de la pròrroga serà d’un any comptador des
del 15 de novembre de 2020 i fins el 14 de novembre de 2021, i, que
els preus aplicables seran els establerts a la Resolució de la
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 19 d’octubre
de 2018, d’adjudicació de l’esmentat Acord marc.

-

Notificar la resolució a l’empresa adjudicatària AXA Seguros
Generales S.A. de Seguros y Reaseguros per tal que en un termini
no superior a 10 dies naturals comptadors des del dia següent a la
notificació, presti la seva conformitat expressa amb la pròrroga de
l’Acord marc en els termes exposats.

3.

Amb data 14 de juliol de 2020, es va notificar mitjançant la Plataforma de
contractació del sector públic la resolució a dalt esmentada, compareixent
l’empresa adjudicatària en temps i forma.

4.

El dia 21 de juliol de 2020, l’empresa AXA Seguros Generales S.A. de
Seguros y Reaseguros, ha manifestat la seva conformitat amb la pròrroga,
tal i com estableix la clàusula 8.1 del Plec de clàusules administratives
particulars.

5.

El 22 de juliol de 2020 la secretària de la Central de Contractació va dictar la
proposta de resolució d’aprovació de l’expedient i d’adjudicació de la
segona pròrroga 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), conclòs
entre la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques com a òrgan de
contractació centralitzada i AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y
Reaseguros, amb CIF A609179778.

6.

L’expedient de pròrroga de l’Acord marc no té contingut econòmic, ni
dóna lloc al reconeixement d’obligacions econòmiques, per la qual cosa no
s’ha dut a terme retenció de crèdit.

7.

El 30 de juliol de 2020, la Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat
l’expedient de pròrroga de l’Acord marc que ens ocupa.

Vist tot això, dict la següent
Resolució
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1. Aprovar l'expedient i adjudicar la segona pròrroga, núm. PRO 4/2020 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, conclòs entre l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i AXA Seguros Generales S.A.
de Seguros y Reaseguros (CC 4/2018 AM), amb CIF A60917978.
2. Establir que les condicions de la pròrroga són les mateixes que les
establertes en l’Acord marc formalitzat el 15 de novembre de 2018 i que la
durada de la pròrroga serà d’un any, comptador des del 15 de novembre
de 2020 i fins el 14 de novembre de 2021. Els preus aplicables seran els
establerts a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, de 19 d’octubre de 2018, d’adjudicació de l’esmentat Acord
marc.
3. Notificar aquesta resolució a l’empresa AXA Seguros Generales S.A. de
Seguros y Reaseguros.
Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar el
recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 44 i següents
de la Llei 9/2017, de 9 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 febre de 2014 (LCSP) , davant del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, en el termini de quinze
dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució.
L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i en cas de presentar-se en qualsevol dels registres
prevists a l’article esmentat s’ha de comunicar al Tribunal Administratiu Central
de Recursos Contractuals de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Així mateix, el recurs es pot presentar en el registre de la Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors o en el registre electrònic del Ministeri d’Hisenda, adreçat al
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
(<https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx>). En tot
cas, s’hi ha d’adjuntar la documentació que estableix l’article 51.1 de la Llei de
contractes del sector públic, que és la següent:
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a)

b)
c)
d)
e)

El document que acrediti la representació del compareixent, excepte si figura unit a les
actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan; en aquest cas, es pot
sol·licitar que s’expedeixi una certificació per a la seva unió al procediment.
El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la tingui perquè li
ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
La còpia o el trasllat de l’acte exprés que es recorri, o una indicació de l’expedient que li
hagi pertocat o del butlletí oficial o perfil de contractant en què s’hagi publicat.
El document o documents en què fonamenti el seu dret.
Una adreça de correu electrònic «habilitada» a la qual enviar, de conformitat amb la
disposició addicional quinzena, les comunicacions i notificacions.

En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Palma, 24 d’agost de 2020
La consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau
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