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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d’Investigació 
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Compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d’Investigació de Persones 
dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el 
ciberassetjament escolar i a menors i la manera de prevenir-los
357-00130/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 11
Substanciació 11

Compareixença d’Emilie Rivas i de Guiomar Todó, membres de Save the Children 
Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l’assetjament es-
colar i el ciberassetjament i sobre el seu programa adreçat a les escoles i els ins-
tituts per a prevenir-los
357-00131/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 11
Substanciació 11
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Compareixença de Carlos Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mundial de la 
Infància, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els infants en situa-
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357-00133/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 12
Substanciació 12
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Contractació del servei de cafeteria, restaurant i explotació de màquines de distri-
bució automàtica del Parlament de Catalunya
615-00003/11
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill 
a càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, 
DSPC-C 154.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 29707; 29881; 29901).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2016 al 20.06.2016).
Finiment del termini: 21.06.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
202-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 29708; 29883; 29903).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2016 al 20.06.2016).
Finiment del termini: 21.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en 
matèria audiovisual
202-00026/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 29680; 29683; 29885).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 17.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més 
desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics
202-00027/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 29681; 29886).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 17.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques a Catalunya
202-00028/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29682; 29684).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 17.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 29191; 29338).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.06.2016 al 23.06.2016).
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament 
de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 29118; 29339).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.06.2016 al 23.06.2016).
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00031/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 29119; 29340).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.06.2016 al 23.06.2016).
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de 
desemparament a Barcelona
250-00366/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29465 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 14.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29465)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
4. Crear una comissió de seguiment on siguin presents tots els actors implicats 

(educadors socials, administracions i entitats socials) per tal de cercar una estratègia 
d’acció coordinada i compartida que faci front a aquestes situacions.

Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
250-00375/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27634; 29466 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 14.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27634)

Esmena 1, GP CSP (1)
D’addició d’un nou apartat 4
«4. Elaborar un material adequat per a nens i nenes i un altre per a adolescents 

perquè se’ls pugui lliurar quan arribin a l’hospital, a través del qual sàpiguen quins 
són els seus drets i els seus deures en una estada hospitalària.»

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29466)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
3. Promoure que els centres i àrees d’atenció pediàtrica disposin d’elements ade-

quats a l’ambientació infantil.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos 
desagregats per al tram d’edat de zero a disset anys
250-00390/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29467 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 14.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29467)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels tres punts en un únic punt
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar una 

metodologia que permeti calcular en exercicis propers la despesa en infància del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya.



BOPC 160
17 de juny de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 10

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat 
d’Investigació de Persones dels Mossos d’Esquadra, davant la 
Comissió de la Infància perquè informi sobre el ciberassetjament 
escolar i el ciberassetjament a menors i la manera de prevenir-los
356-00094/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques 
d’infància i sensibilització de «Save the Children Barcelona», davant 
la Comissió de la Infància perquè informi sobre l’assetjament escolar 
i el programa de «Save the Children» adreçat a les escoles i els 
instituts per a prevenir-lo
356-00095/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques 
d’infància i sensibilització de Save the Children, i de Guiomar Todó, 
responsable de Save the Children a Barcelona, perquè informin sobre 
l’assetjament escolar i el ciberassetjament
356-00115/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

Sol·licitud de compareixença de Carles Villagrasa Alcaide, president 
del Congrés Mundial de la Infància, davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre la infància en situacions de risc i violència
356-00129/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, 
membres de l’Observatori Internacional de la Violència Escolar, 
davant la Comissió de la Infància perquè informin sobre l’assetjament 
escolar
356-00208/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d’Investigació 
de Persones dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió de la 
Infància per a informar sobre el ciberassetjament escolar i a menors i 
la manera de prevenir-los
357-00130/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
14.06.2016, DSPC-C 154.

Compareixença d’Emilie Rivas i de Guiomar Todó, membres de Save 
the Children Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a 
informar sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament i sobre el 
seu programa adreçat a les escoles i els instituts per a prevenir-los
357-00131/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
14.06.2016, DSPC-C 154.
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Compareixença de Carlos Villagrasa Alcaide, president del Congrés 
Mundial de la Infància, davant la Comissió de la Infància per a 
informar sobre els infants en situacions de risc i violència
357-00132/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
14.06.2016, DSPC-C 154.

Compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de 
l’Observatori Internacional de la Violència Escolar, davant la 
Comissió de la Infància per a informar sobre l’assetjament escolar
357-00133/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 5, tinguda el 14.06.2016, DSPC-C 154.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
14.06.2016, DSPC-C 154.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic per a la provisió temporal d’un lloc de treball de 
responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions 
Institucionals
500-00010/11

ADSCRIPCIÓ TEMPORAL D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 14.06.2016

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig de 2016, va acordar 

convocar un concurs específic per a la provisió temporal d’un lloc de treball de res-
ponsable de projectes de difusió del Departament de Relacions Institucionals del 
Parlament de Catalunya, grup A2/C1, nivell 10.

D’acord amb la base novena de l’esmentada convocatòria, el concurs s’ha de re-
soldre a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració del conjunt dels mèrits 
i les capacitats i l’entrevista que especifica la base vuitena, i comporta, en el cas de 
personal funcionari del Cos d’Administradors Parlamentaris, l’adscripció temporal 
al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base setena de la convocatòria, en data 
9 de juny de 2016, la Comissió Tècnica d’Avaluació acorda formular la proposta 
d’adscripció temporal de Rosalia Ramon Ferràndiz, funcionària de carrera del Cos 
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d’Administradors Parlamentaris, al lloc de treball de responsable de projectes de 
difusió del Departament de Relacions Institucionals.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Adscriure Rosalia Ramon Ferràndiz temporalment al lloc de treball de responsa-

ble de projectes de difusió del Departament de Relacions Institucionals, a partir de la 
data de la presa de possessió i fins que el lloc es proveeixi de manera reglamentària.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de 
conformitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potesta-
tiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o 
bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de cafeteria, restaurant i explotació de 
màquines de distribució automàtica del Parlament de Catalunya
615-00003/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Cata-

lunya, del 7 de juny de 2016, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública 
per a la contractació del servei de cafeteria, restaurant i explotació de màquines de 
distribució automàtica del Parlament de Catalunya (expedient núm. 615-00003/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat)

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
La prestació dels serveis de cafeteria, restaurant i distribució automàtica (ven-

ding) del Parlament de Catalunya i el subministrament i la reposició d’aigües als 
òrgans parlamentaris i altres serveis puntuals.

CPV: 55300000-3
B. Durada: 
El termini d’execució del contracte comença l’1 de desembre de 2016 i té una 

durada de tres anys, amb la possibilitat de pròrroga com a màxim per dos anys, en 
primer terme, i com a màxim per un tercer any, amb posterioritat.
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3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 120.000 € (IVA no inclòs)
b) Valor estimat del contracte: 2.530.909,00€ (IVA no inclòs)

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: el 10% de l’import del pressupost màxim de licitació.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 55 punts)
Cafeteria: 
Pel percentatge de baixa lineal respecte al conjunt de preus unitaris de cafeteria 

detallats en el plec de prescripcions tècniques (de 0 a 9 punts)
Pel percentatge de baixa lineal respecte al conjunt de preus unitaris en els com-

binats d’esmorzar a la cafeteria aplicat sobre la suma dels preus unitaris de cada pro-
ducte continguts en l’oferta presentada pel licitador (de 0 a 1 punt)

Restaurant: 
Pel preu del menú ordinari de l’autoservei que compleixi el plec de prescripcions 

tècniques, preu màxim: 8,64 € sense IVA (de 0 a 20 punts)
Pel percentatge de baixa lineal aplicada als preus màxims establerts per al menú 

especial i el menú superior d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, servit a 
les instal·lacions del bar restaurant, preu màxim: menú especial, 25 € sense IVA, i 
menú superior, 35 € sense IVA (de 0 a 7 punts)

Pel percentatge de baixa lineal aplicada als preus màxims establerts per als preus 
de l’opció de servei a la carta pel que fa a primers plats, segons i postres de la carta 
(de 0 a 3 punts)

Pel percentatge de baixa lineal respecte als preus màxims establerts quant al 
conjunt de preus de les diverses opcions de servei d’àpats (catering) dins i fora de 
les instal·lacions del bar restaurant (de 0 a 7 punts)

Distribució automàtica i serveis d’aigua: 
Pel percentatge de baixa lineal respecte als preus unitaris màxims de la distribu-

ció automàtica (de 0 a 4 punts)
Pel percentatge de baixa lineal respecte als preus unitaris d’aigua servida a sala 

i al preu unitari per garrafa de vint litres per a la font situada a la planta baixa (de 
0 a 4 punts)

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 45 punts)
Per la presentació de l’empresa i la proposta executiva i organitzativa, amb les 

especificacions que conté la clàusula 21.2.1.2 (de 0 a 20 punts)
Per la composició, la varietat i la descripció dels menús en les condicions de 

l’oferta, amb les especificacions que conté la clàusula 21.2.1.3 (de 0 a 15 punts)
Per les millores i els serveis addicionals no demanats en el plec de prescripcions 

tècniques que el licitador es compromet a adoptar un cop adjudicat el contracte, amb 
les especificacions que conté la clàusula 21.2.1.4 (de 0 a 10 punts)

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n
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c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003
d) Telèfon: 937 063 045
e) Fax: 932 213 989
f) Adreça electrònica: 
masala@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 19 de juliol de 2016 
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22 de juliol de 2016, a les 17.00 h
b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 19, 20, 21 i 

22 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre General del Parlament de Catalunya
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu la pàgina web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos
e) Admissió de variants: no

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 13 de setembre de 2016, a les 

13 h al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives parti-

culars i en el de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
13 de juny de 2016

Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Mesa del Parlament 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 2016, d’acord amb 

el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar-ne membres les 
persones següents: 

a) President: el vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Lluís Coromi-
nas, o, en substitució seva, el vicepresident segon del Parlament de Catalunya, José 
María Espejo-Saavedra.

b) Vocals: 
– El secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, o, en substitució 

seva, el secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez.

mailto:masala@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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– El lletrat del Parlament Miquel Palomares o, en substitució seva, el lletrat del 
Parlament Ferran Domínguez.

– L’oïdora de comptes en funcions, Maria Guiu, o, en substitució seva, la treso-
rera, Carme de Tomàs.

– La coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, Ma-
ria Beascoa, o, en substitució seva, Christian Puig, arquitecte del Parlament.

– La responsable de la gestió i planificació del manteniment del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, Sandra Bosch, o, en substitució seva, 
Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del dit Departament.

– Victor Bachiller o, en substitució seva, Marta Serra, membres de la Comissió 
de Seguiment de l’Explotació del Servei de Bar Restaurant del Parlament en repre-
sentació dels usuaris.

c) Secretària: Maria Sala o, en substitució seva, Yasmina Garcia, ambdues fun-
cionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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