Adhesions al catàleg de la Central de Contractació de la CAIB
La Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, òrgan administratiu especialitzat adscrit a la conselleria competent en
matèria de contractació pública, exerceix les seves competències amb la finalitat
d’aconseguir una utilització més eficient dels fons públics de conformitat amb el
previst a la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a
la reducció del dèficit públic i per tal de donar compliment a les mesures
contingudes en el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, per mitjà del
compliment dels objectius següents:
a) Aprofitar les economies d’escala per obtenir béns i serveis en millors condicions
i a millor preu.
b) Simplificar els procediments de contractació.
c) Homogeneïtzar i estandarditzar els béns i serveis d’ús comú i habitual de
l’Administració Pública
e) Millorar la gestió i l’eficiència en el consum
f) Incloure de forma generalitzada clàusules que permetin la consecució d’objectius
de política social i de política mediambiental a través de la contractació pública de
conformitat amb el previst a les Directives Europees.
L’article 17 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,
regula l’adhesió al catàleg autonòmic d’obres, subministraments i serveis i
estableix que els consells insulars i les entitats que integren l’Administració local,
inclosos els organismes autònoms i els altres ens públics que en depenen, com
també la Universitat de les Illes Balears i la resta d’institucions i organismes públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, poden adherir-se al catàleg
autonòmic d’obres, subministraments i serveis mitjançant els acords
corresponents amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
a través de la conselleria competent en matèria de contractació pública (Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors)
Aquestes adhesions, que vinculen l’ens adherit en els termes que s’estableixin en
l’acord corresponent, poden fer-se per a la totalitat de les obres, els
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subministraments i els serveis inclosos en el catàleg o només per a determinades
categories d’aquests.
Catàleg de la Central de Contractació
En l’actualitat, la CAIB compta amb el següent catàleg de matèries declarades de
contractació centralitzada:
OBRES
Reparacions d'edificis en general (fontaneria, electricitat, pintura ...)
Execució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica
Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics.
SUBMINISTRAMENTS
Material d'oficina.
Paper per a impressió i fotocòpies.
Cartutxos de tòner i tinta per a impressores, fotocopiadores i faxos
Mobiliari d'oficina.
Combustibles i carburants.
Vehicles
Energia elèctrica.
Equipaments informàtics d'oficina.
Fotocopiadores i faxos
Equipaments per mesurar o controlar el consum energètic i el factor de potència
SERVEIS
Neteja.
Seguretat i vigilància
Mediació per a la contractació d'assegurances.
Assegurances
Serveis postals.
Agència de viatges.
Manteniment d'instal·lacions
Gestió per a la venda d'excedents de producció d'instal·lacions de generació
d'energia elèctrica.
Millora de l'eficiència energètica amb taxa d'estalvi garantida i manteniment de les
instal·lacions tèrmiques d'il·luminació i altres consumidors d'energia en els edificis.
Auditories energètiques.
Servei d’impressió, ensobrat i enviament de notificacions a través de l’operador
postal, al seu destinatari.
Situació actual
D’entre les matèries incloses dins el catàleg de la Central de Contractació,
actualment tenen expedient obert les següents:
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SERVEIS
Neteja
Vigilància i seguretat
Postals
Assegurança de vehicles
Agència de viatges
Mediació d’assegurances
SUBMINISTRAMENTS
Carburants per vehicles
Material d’oficina
Energia elèctrica
Bateries de condensadors
Paper per escriptura i impressió
Els Acords marc (AM)
Entre els instruments que utilitza la Central de Contractació actualment cal destacar
els Acords marc en els quals, en una primera fase, s’estableixen unes condicions i
termes comuns i es seleccionen les empreses adjudicatàries de l’AM, i en una
segona fase, els organismes públics usuaris adjudiquen els seus propis contractes
basats en l’AM (en ocasions amb nova licitació o sense nova licitació) atenent a les
seves necessitats, amb les especificacions, en els termes i condicions i pels preus
que dins el marge dels plecs, estigui permès.
Cada usuari aporta el finançament necessari per a l’execució del seu contracte
basat.
La Central de Contractació és l’organisme responsable de la licitació, adjudicació i
formalització de l’Acord marc, la durada màxima del qual és de 4 anys, període dins
el qual es poden adjudicar una diversitat de contractes basats.
Els destinataris dels Acords marc són les conselleries del Govern de les Illes Balears
i els ens del seu sector públic instrumental (Fundacions, empreses publiques,
consorcis, etc.) amb caràcter obligatori. També poden adherir-se altres organismes
públics com Consells Insulars, UIB, ajuntaments, etc.
Tràmits per a l’adhesió
Els consells insulars i les entitats que integren l'Administració local, inclosos els
organismes autònoms i els altres ens públics que en depenen, com també la
Universitat de les Illes Balears i la resta d'institucions i organismes públics de la
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estiguin interessats en adherir-se al
catàleg autonòmic de la Central de Contractació han de trametre a aquest òrgan la
sol·licitud d’adhesió signada per l’òrgan competent, amb indicació de les
categories a les quals volen tramitar l’adhesió.
Juntament amb aquesta sol·licitud d’adhesió, també han de comunicar la previsió
estimada en euros del seu consum per tal de determinar el valor estimat de l’Acord
marc (per a cadascuna de les categories a les quals es vulguin adherir)
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 228.3 darrer paràgraf de la Llei
9/2017, de 8 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 febrer de 2014, l’entitat interessada en l’adhesió
al catàleg de la Central de Contractació ha de confirmar que no contracta la provisió
de la mateixa prestació per a la qual es sol·licita l’adhesió, a través d’altra central
de contractació, mitjançant una declaració responsable a l’efecte, emesa per
l’òrgan competent.
Amb caràcter previ a l’inici de l’expedient per a la formalització de l’Acord marc,
s’ha d’autoritzar l’adhesió al catàleg de la Central de Contractació per part del seu
Ple i per a la categoria o categories específiques en les quals estigui interessat
l’organisme públic en qüestió i posteriorment subscriure amb la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, el conveni de col·laboració per a l’adhesió a un o
varis Acords marc específics (dins cada categoria hi poden haver diferents Acords
marc).
A la web de la Central de Contractació anirem informant de les properes licitacions
que es posin en marxa a les quals serà possible l’adhesió.
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