
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

PERE SOL I ORDIS, secretari general del Parlament de Catalunya, 

C E R T I F I C O  :  

Que en l'acta de la reunió de la Mesa del Parlament, tinguda el 15 de març de 2016, consta, literalment, 
el text següent: 

«Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions corporatives de 
l'entorn web del Parlament de Catalunya 
615-00002/11 Obertura del procediment i nomenament de la mesa de contractació 
Vistos els informes del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions, de Serveis Jurídics, i de 
l'oïdora de Comptes, la Mesa del Parlament acorda: 
1. Aprovar l'expedient de contractació núm. 615-00002/11 relatiu a la contractació del servei de 
manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions corporatives de l'entorn web del Parlament de 
Catalunya, que Inclou el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que l'han de regir. La contractació es preveu per una durada inicial de dotze mesos, 
període que l'òrgan de contractació pot prorrogar fins a dotze mesos més. 
2. Aprovar la despesa que aquest expedient comportarà, per a la durada inicial del contracte, per 
un import màxim de 90.100 € més 18.921 € que corresponen al 21% d'IVA, i que fan un total de 
109.021 €, que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària corresponent. Atès que es tracta d'un 
expedient de despesa pluriennal, la despesa màxima prevista, distribuïda per les anualitats 
d'execució, és la següent: 

Any Import IVA exclòs Import IVA inclòs 
(21%) 

2016 45.050 € 54.510,50 € 
2017 45.050 € 54.510,50 € 
TOTAL 90.100 € 109.021,00 € 

Atesa la naturalesa pluriennal de la despesa, aquest expedient ha d'ésser presentat en la pròxima 
Mesa Ampliada. 
3. Obrir el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i publicar 
l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant, de 
conformitat amb el que estableix l'article 142 del Reial decret legislatiu 3/2011, dell4 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, els següents: 

President: Lluís Corominas, vicepresident primer de la Mesa del Parlament, o el 
vicepresident segon en substitució. 
Vocals: 
David Pérez, secretari segon de la Mesa del Parlament, o el secretari tercer en substitució. 
Maria Guiu, oïdora de Comptes o Carme de Tomás, tresorera, en substitució. 
Ferran Domínguez o Miquel Palomares en substitució, lletrats del Parlament. 
Gemma Menéndez, cap del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions, o Ausiàs 
Ferrer, consultor tècnic del dit departament, en substitució. 
Secretaria: Ignàsia Carbí, o Yasmina Garcia en substitució, ambdues funcionàries del 
Pariament. 

5. Delegar a favor de la presidenta del Pariament les funcions establertes pels apartats 1 i 2 de 
l'article 151 i les relatives a la formalització del contracte administratiu establertes per l'apartat 3 
de l'ariíicle 156 del TRLCSP.» 

I, perquè així consti, signo aquest certificat. 


