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ORDRE DEL D IA

1. Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya. Tram. 221-00017/12. Mesa ampliada. Debat i votació.

2. Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya. Tram. 221-00019/12. Mesa ampliada. Debat i votació.

3. Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya. Tram. 221-00020/12. Mesa ampliada. Debat i votació.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació

Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya
221-00017/12

1. Modificació de l’article 26 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya

Es modifica l’article 26 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 26. El Departament d’Assessorament Lingüístic
»1. Correspon al Departament d’Assessorament Lingüístic complir les funcions 

de caràcter lingüístic relatives a les activitats legislativa i administrativa del Parla-
ment, l’assessorament dels òrgans parlamentaris en la gestió dels usos lingüístics i, 
específicament, les funcions següents: 

»a) Estudiar i elaborar propostes d’adequació lingüística i formal dels textos par-
lamentaris a les normes gramaticals i a l’estil de redacció i als criteris formals del 
Parlament.

»b) Revisar els títols de les iniciatives parlamentàries presentades al Registre 
General del Parlament.

»c) Mantenir actualitzat, coordinadament amb els serveis jurídics, el llibre d’estil 
i de redacció de les lleis i altres textos parlamentaris.

»d) Mantenir actualitzades les normes d’estil dels textos administratius del Par-
lament, i mantenir actualitzada la base de dades lingüística (BDL).

»e) Fer la correcció d’estil i tipogràfica de les publicacions del Parlament no ofi-
cials.

»f) Atendre les consultes lingüístiques que li formulin els òrgans de la cambra i 
l’Administració parlamentària, i divulgar els recursos lingüístics.

»g) Assessorar en matèria de comunicació oral i audiovisual, premsa, xarxes so-
cials, oratòria i retòrica.

»h) Proposar i revisar la documentació formulària emprada en l’Administració 
parlamentària.

»i) Elaborar les propostes de versió oficial en castellà i en occità de les lleis i els 
altres textos aprovats i, si escau, traduir al català els textos en tramitació, i fer-se 
càrrec de les traduccions entre les llengües oficials de documentació juridicoadmi-
nistrativa.

»j) Gestionar els serveis de traducció assistida i automàtica.
»k) Col·laborar en la formació lingüística del personal del Parlament, impartir 

formació lingüística especialitzada i, si s’escau, col·laborar en la selecció del perso-
nal del Parlament pel que fa a l’acreditació de coneixements lingüístics.

»l) Complir totes les altres funcions pròpies de l’especialitat d’assessorament lin-
güístic que li encomanin la Mesa del Parlament o la Secretaria General o li sol·licitin 
els òrgans de la cambra.

»2. Al capdavant del Departament d’Assessorament Lingüístic hi ha el cap o la 
cap del Departament, que dirigeix el personal tècnic i administratiu que hi és ads-
crit, per tal de complir les funcions que estableix l’apartat 1.»

2. Modificació de l’article 29 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya

Es modifica l’article 29 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 29. El Comitè d’Assessors Lingüístics
»1. El Comitè d’Assessors Lingüístics és l’òrgan de consulta i deliberació en ma-

tèria d’assessorament lingüístic, i és integrat pel cap o la cap del Departament d’As-
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sessorament Lingüístic, pels assessors lingüístics del Parlament amb responsabili-
tats assignades i pel cap o la cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions.

»2. Les directrius relatives a l’assessorament lingüístic general, els criteris espe-
cífics de cada especialització lingüística i els llibres d’estil del Parlament, en funció 
de l’especialització lingüística, s’han de sotmetre a la deliberació i a l’aprovació del 
Comitè d’Assessors Lingüístics.»

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya
221-00019/12

Modificació de l’article 24 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya

Es modifica l’article 24 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 24. El Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
»1. Corresponen al Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat les 

funcions següents: 
»a) Elaborar el Pla director general del Parlament.
»b) Exercir l’assessorament, la gestió i el control de les matèries relatives a la 

contractació, el patrimoni i les instal·lacions del Parlament.
»c) Exercir l’assessorament, la gestió i el control de les obres, les compres i els 

subministraments generals del Parlament.
»d) Supervisar i controlar els sistemes de seguretat.
»e) Gestionar i controlar els béns de les instal·lacions, llevat de les informàtiques.
»f) Supervisar el manteniment i la conservació de les dependències de la cambra.
»2. Aquest departament és integrat pel cap o la cap d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat, l’Àrea de Gestió de Processos i Equipaments, l’Àrea de Vigilàn-
cia, Identificació i Parc Mòbil, l’Àrea de Gestió del Manteniment i l’Àrea de Des-
pesa, Contractació i Administració.

»3. Corresponen al cap o la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat les 
funcions següents: 

»a) Coordinar i supervisar l’activitat de les àrees que conformen el Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

»b) Coordinar i supervisar l’assessorament, la gestió i el control de les obres, de 
les compres i els subministraments generals del Parlament.

»c) Gestionar, controlar i supervisar la contractació derivada de les matèries prò-
pies del Departament.

»d) Supervisar i controlar els sistemes de seguretat.
»e) Controlar i coordinar el pla d’emergències del Parlament i l’evacuació de 

l’edifici.
»f) Gestionar i controlar els béns de les instal·lacions, llevat de les informàtiques.
»g) Supervisar el manteniment i la conservació de les dependències de la cam-

bra.
»h) Controlar i supervisar les actuacions relatives a la rehabilitació, la conserva-

ció i el manteniment de l’edifici i de les instal·lacions del Parlament.
»4. Corresponen a l’Àrea de Gestió de Processos i Equipaments les funcions se-

güents: 
»a) Gestionar, controlar i analitzar el funcionament de l’accés i la presència al 

Palau del Parlament del personal extern i fer el manteniment de la corresponent base 
de dades d’altes i baixes.

»b) Gestionar l’aparcament restringit al recinte del parc i les targetes emeses a 
aquest efecte.

»c) Gestionar i fer la tramitació administrativa amb les corresponents instàncies 
sobre permisos i activitats al voltant de l’edifici del Parlament.

»d) Controlar l’inventari, tramitar les compres i fer la supervisió del magatzem, 
i també gestionar el personal adscrit en aquests àmbits.

»e) Donar suport al cap o la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat en 
allò que li encarregui i, en especial, en la vigilància i les guàrdies que s’estableixin.
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»5. Corresponen a l’Àrea de Vigilància, Identificació i Parc Mòbil les funcions 
següents: 

»a) Organitzar i executar tasques relatives a la seguretat interior, la vigilància i 
el control d’accessos amb el suport dels uixers d’Identificació.

»b) Organitzar i dirigir l’activitat i el servei dels uixers d’Identificació i el servei 
del Parc Mòbil.

»c) Fer propostes de millora i de racionalització per a l’adequada prestació 
d’aquests serveis.

»d) Controlar l’estat de conservació i reparació dels vehicles i gestionar, si escau, 
el lloguer de cotxes o serveis complementaris.

»e) Donar suport al cap o la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat en 
allò que se li encarregui i, en especial, a les incidències que es plantegin en la col·la-
boració amb el cos de guàrdia.

»6. Corresponen a l’Àrea de Gestió del Manteniment les funcions següents: 
»a) Donar suport i assistència al cap o la cap d’Infraestructures, Equipaments i 

Seguretat en la gestió i seguiment de l’execució dels expedients de contractació de 
serveis i manteniment i conservació de l’edifici.

»b) Donar suport administratiu, de planificació i de seguiment tant als tècnics 
com als proveïdors dels contractes de manteniment de l’edifici i d’instal·lacions.

»c) Donar assistència en l’elaboració de plecs tècnics vinculats als serveis de 
manteniment.

»e) Gestionar la facturació dels contractes de manteniment i centralitzar i distri-
buir els avisos i les incidències dels diversos contractes.

»f) Coordinar el personal que té a càrrec.
»7. Corresponen a l’Àrea de Despesa, Contractació i Administració les funcions 

següents: 
»a) Donar suport i assistència al cap o la cap d’Infraestructures, Equipaments i 

Seguretat en la gestió i tramitació dels expedients econòmics i de contractació ad-
ministrativa i en la confecció del pressupost del Departament.

»b) Planificar, controlar i fer el seguiment de la contractació i els seus expedients.
»c) Gestionar i controlar la despesa i l’execució del pressupost del Departament.
»d) Coordinar la secretaria del Departament amb la planificació i supervisió de 

torns, guàrdies i permanència de personal i amb la tramitació relativa als actes i ser-
veis per a reunions que tenen lloc a l’edifici.

»e) Distribuir tasques i coordinar el personal que té a càrrec.»

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta d’acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern 
interiors
221-00020/12

Modificació de l’article 25 dels Estatuts del règim i el govern interiors
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25 dels Estatuts del règim i el govern inte-

riors del Parlament de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El Departament d’Edicions és integrat pel tècnic o tècnica de coordinació de 

la producció de publicacions, l’Àrea de Desenvolupament Editorial, l’Àrea de Gestió 
de les Transcripcions i l’Àrea d’Impressió i Imatge Corporativa.»

2. S’afegeix un apartat, el 6, a l’article 25 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, amb el text següent: 

«6. Correspon a l’Àrea d’Impressió i Imatge Corporativa coordinar el Servei 
d’Impressió, produir les publicacions parlamentàries i assessorar l’Administració 
parlamentària pel que fa a l’ús de la imatge corporativa.»

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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