RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ 15/2020, DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT, PER
LA QUAL S’APROVA L’EXPEDIENT I S’OBRE EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIGILÀNCIA
DEL CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ INTERIOR I EXTERIOR DE L’EDIFICI DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA

Informació sobre l’expedient
Contractació:

Contractació del servei de manteniment del sistema de vigilància del
circuit tancat de televisió interior i exterior de l'edifici del Parlament de
Catalunya

Número d’expedient:

PARLC-2020-00144 (TEEC)

615-00014/12 (SIAP)

Atès el que estableixen l’article 152.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya i l’article 159 de la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), i vistos els informes de la cap d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat, dels Serveis Jurídics i de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria,

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació PARLC-2020-00144, relatiu a la contractació del servei
de manteniment del sistema de vigilància del circuit tancat de televisió interior i exterior de
l’edifici 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 inicial del
contracte en 45.000 euros, que, amb els 9.450 euros corresponents al 21% d’IVA, fan un
total de 54.450 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària D/2130001:
Any

Import (sense IVA)

Import (IVA inclòs)

3.750,00 €

4.537,50 €

2021 (12 mesos)

15.000,00 €

18.150,00 €

2022 (12 mesos)

15.000,00 €

18.150,00 €

2023 (9 mesos)

11.250,00 €

13.612,50 €

TOTAL

45.000,00 €

54.450,00 €

2020 (3 mesos)

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient haurà d’ésser presentat a la
pròxima Mesa Ampliada.
3. Autoritzar els serveis administratius corresponents a comptabilitzar l’autorització de la
despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT.
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4. Obrir el procediment d’adjudicació mitjançant la tramitació ordinària i el procediment obert
simplificat de l’article 159 de la LCSP i publicar l’anunci de licitació per mitjà del perfil de
contractant, de conformitat amb el que estableix aquest article.
5. Nomenar membres de la mesa de contractació que assisteix l’òrgan 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.
Vocals:
- Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montserrat Rovira, coordinadora
de pressupostos i comptabilitat.
- Tristan Llusà, tècnic jurídic en contractació, o, en substitució seva, Anna Casas, lletrada
del Parlament.
- Maria Beascoa, cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva,
Sandra Bosch, cap de l’Àrea de Gestió del Manteniment del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
Secretària: Felisa Lora, gestora de contractació, o, en substitució seva, Maria A. Sala, cap
de l’Àrea de Despesa, Contractació i Administració, ambdues del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
El president del Parlament

Roger Torrent i Ramió
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2020
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat)
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