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Escó 136 – Guia d’ús 
L’espai de participació s’obre un cop el projecte o la proposició de llei ha superat el 

primer debat en el Ple i es manté actiu durant la tramitació del text per l’òrgan que 

pertoqui fins a l’aprovació definitiva pel Ple. Quan la llei sigui aprovada es podrà 

continuar consultant el debat, però no es podran fer noves aportacions o comentaris. 

Per a poder fer una aportació, un comentari o subscriure's a un debat cal estar registrat a 

l'espai «El meu Parlament», que us permet també personalitzar l'accés al web del 

Parlament i gestionar les vostres subscripcions. Haureu de fer constar el vostre nom, una 

adreça de correu electrònic i una contrasenya, i optativament altres dades, l'única 

finalitat de les quals és obtenir informació estadística sobre els usuaris del portal. 

Quan us haureu registrat rebreu a l'adreça indicada un missatge electrònic perquè 

confirmeu el registre. Un cop validat el registre, podreu accedir a totes les funcions de 

l'espai «El meu Parlament» i participar en els debats d’Escó 136. 

Si encara no esteu registrats, cliqueu aquí 

 Un cop registrats ja podeu fer aportacions mitjançant la barra 

«Nova aportació».  

També podeu fer comentaris a aportacions ja existents prement la 

icona que trobareu a sota de cada aportació. 

Abans de publicar cap aportació o comentari se’n verificarà l'adequació al codi ètic que 

regula la participació. Les aportacions i els comentaris tramesos els dies festius i els caps 

de setmana no es publicaran fins al dia laborable següent. 

Les aportacions més recents de tots els debats apareixen a la pàgina principal de l’espai 

Escó 136, ordenades cronològicament. Dins de l’espai de cada debat, es poden visualitzar 

les aportacions corresponents exclusivament al projecte o la proposició a què pertanyen.  

El període de tramitació en comissió és el més idoni per a aportar comentaris i 

fer suggeriments als projectes i les proposicions de llei. Els debats que es troben 

en aquest període mostren una icona que ho adverteix. 

 

http://www.parlament.cat/web/participacio/parlament-20/acces?p_w00=20
http://www.parlament.cat/web/participacio/parlament-20/acces?p_w00=20

