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PARLAMENT DE CATALUNYA

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 25 de juliol de 2017, consta,
literalment, el text següent:

«Contractació de! subministrament i la instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i d'equipaments per a
donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direcció d'Estudis Parlamentaris
(lot 2), i de la substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament que
utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)
620-00008/11 Aprovació de l'expedient, obertura del procediment i nomenament de la
mesa de contractació
Vistos els informes del Departament d'Infraestructures Equipaments i Seguretat, de
Serveis Jurídics, i d'Oïdor! a de Comptes i Tresoreria, s'aprova:
1. L'expedient de contractació núm. 620-00008/11 relatiu a la contractació del
subministrament i la instal·lació dels equipaments de climatització i ventilació de les ales
nord i sud del Parlament de Catalunya Oot 1), d'equipaments per a donar continuïtat a la
instal·lació de climatització de la Direcció d'Estudis Parlamentaris (lot 2) i de la
substitució d'equipaments autònoms de climatització del Parlament que utilitzen gas
refrigerant R-22 (lot 3), que inclou el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que l'han de regir.
2. La despesa màxima que aquest expedient comportarà serà d'un import de 1.390.150
euros, més 291.931,50 euros que corresponen al 21% d'IVA, i que fan un total de
1.682.081,50 euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents.
Atès que depenent de la realització del lot 1 i del lot 3 es podria tractar d'un expedient de
despesa pluriennal, el present expedient haurà de ser presentat a la Mesa Ampliada quan
es concreti la distribució de despesa.
3. L'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària i la publicació de l'anunci de licitació per mitja de la seva inserció a tots els
Diaris i Butlletins Oficials així com al perfil de contractant, de conformitat amb les
previsions establertes a l'article 142 del Reial decret legislatiu 3/2011, del4 de novembre
pel qual s'aprova el text refós de la llei contractes del sector públic (TRLCSP).
4. Nomenar com a membres de la mesa de contractació, d'acord amb el que estableix la
clàusula 17 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, Montse Rovira, coordinadora de
Pressupostos i Comptabilitat,
-Esther Andreu o, en substitució seva. Mercè Arderiu, lletrades del Parlament.
- Maria Beascoa, coordinadora dels serveis del Departament d'Infraestructures,
Equipaments i Seguretat o, en substitució seva, Sandra Bosch, responsable de Gestió i
Planificació del Manteniment del dit Departament.
- Christian Puig, arquitecte i gestor ambiental del Departament d'Infraestructures,
Equipaments i Seguretat o, en substitució seva, Blai Lliso, tècnic d'instal·lacions del dit
Departament.
Secretària: Maria Sala, responsable de Despesa i Contractació i secretaria o, en
substitució seva, Yasmina García, tècnica de contractació.
5. Delegar a favor de la presidenta del Parlament les funcions relatives a la formalització
del contracte administratiu establertes per l'apartat 3 de l'article 156 del TRLCSP.
6. Delegar a favor del secretari general del Parlament les funcions establertes pels
apartats 1 i 2 de l'article 151 del TRLCSP.»

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017

