RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ 34/2021 DE LA SECRETÀRIA GENERAL PER
DELEGACIÓ DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT, PER LA QUAL S’APROVA
L’EXPEDIENT I S’OBRE EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE SISTEMES DE CONFERÈNCIA I
VOTACIÓ ELECTRÒNICA
Informació sobre l’expedient
Contractació:

Manteniment de sistemes de conferència i votació electrònica

Objecte:

Manteniment dels equips de sistemes de conferència i votació electrònica
del Saló de Sessions i d’altres espais del Parlament de Catalunya

Número d’expedient:

PARLC-2022-6 (GEEC)

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, 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), i vistos l’informe jurídic de l’Oficina de Contractació i l’informe de l’Oïdoria
de Comptes i Tresoreria, per delegació de la presidenta del Parlament feta en data del 13 de
juliol de 2021

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació PARLC-2022-6, relatiu a la contractació del
manteniment de sistemes de conferència i votació electrònica, 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 a la durada del
contracte en 77.201,93 euros, que amb els 16.212,40 euros corresponents al 21% d’IVA fan
un total de 93.414,33 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària D/213.0001.
Any

Import IVA no inclòs

Import amb IVA (21%)

2022 (12 mesos)

30.880,77 €

37.365,73 €

2023 (12 mesos)

30.880,77 €

37.365,73 €

2024 (5 mesos)

15.440,39 €

18.682,87 €

TOTAL

77.201,93 €

93.414,33 €

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 159.4 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:
Presidenta: Esther Andreu i Fornós, secretària general del Parlament, o Xavier Muro i Bas,
director de l’Oficina de Contractació.
Vocals:
― Maria Guiu Sallent, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montserrat Rovira Sadurní,
coordinadora de pressupostos i comptabilitat.
― Tristan Llusà Meléndez, responsable tècnic jurídic en contractació, o, en substitució seva,
Ferran Domínguez García, lletrat del Parlament.
― Josep Escudé Pont, cap del Departament de Comunicació, o, en substitució seva, Daniel
José Rodríguez Carvajal, tècnic de l’audiovisual d’aquest departament.
Secretària: Montserrat Ordeig i Solé, gestora de contractació, o, en substitució seva, Yasmina
Garcia Durà, tècnica de contractació, ambdues de l’Oficina de Contractació.
La secretària general

Esther Andreu Fornós
(Aquest document és una còpia de l’original signat en data del 23 de novembre de 2021.)
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