XAVIER MURO I BAS, secretari general del Parlament de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en l’acta de la reunió de la Mesa del Parlament tinguda el 29 de gener de 2019, consta,
literalment, el text següent:

«Contractació del subministrament de consumibles per a dispositius d'impressió del
Parlament de Catalunya (PARLC-2019-00026) (núm. del SIAP 620-00006/12)
Vistos els informes de la coordinadora dels Serveis del Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat; dels Serveis Jurídics, i de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria,
s’acorda:
1. Aprovar l'expedient de contractació PARLC-2019-00026 (núm. del SIAP 620-00006/12)
relatiu a la contractació del subministrament de consumibles per a dispositius d'impressió
del Parlament de Catalunya, que inclou el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques que el regeixen.
2. Aprovar la despesa màxima que aquest expedient comportarà per la durada del contracte
en 82.542,68 euros, que, amb els 17.333,96 euros corresponents al 21% d’IVA, fan un total
de 99.876,64 euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents. Atès que es
tracta d’un expedient de despesa pluriennal, la previsió de la despesa màxima, distribuïda
per les anualitats d’execució, és la següent:
Any

Import IVA exclòs

Import IVA inclòs (21%)

2019 (9,5 mesos)

52.277,03 €

63.255,21 €

2020 (5,5 mesos)

30.265,65 €

36.621,43 €

TOTAL

82.542,68 €

99.876,64 €

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient s’haurà de presentar a la
pròxima Mesa Ampliada.
3. Obrir el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat i tramitació
ordinària i publicar l'anunci de licitació per mitjà del perfil del contractant, de conformitat
amb el que estableix l'article 159 de la Llei de l’Estat 9/2017, del 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, del 26 de febrer
de 2014 (LCSP).
4. Nomenar membres de la mesa de contractació, d'acord amb el que estableix l’apartat 21
del quadre de característiques del plec de clàusules administratives, que en determina la
composició, les persones següents:
President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució seva, Ferran
Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.
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Vocals:
- Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montserrat Rovira, coordinadora
de pressupostos i comptabilitat.
- Esther Andreu o, en substitució seva, Anna Casas, lletrades del Parlament.
- Maria Beascoa, coordinadora dels Serveis del Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva, Sara Marcé Adrián, cap de l’Àrea de
Gestió de la Seguretat i Equipaments d’aquest departament.
Secretària: Maria Sala, responsable de despesa i contractació i secretaria del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva, Felisa
Lora, secretària d’aquest departament.
5. Delegar a favor del secretari general del Parlament la funció que estableix l’article 150.2
de la LCSP.
6. Encomanar al director de l’Oficina de Contractació totes les tasques administratives que
no corresponguin al secretari general en virtut de la delegació feta per mitjà de la Resolució
1/XII de la Mesa del Parlament.»

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat).

2|2

