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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya. Tram. 221-00001/12. Mesa Ampliada. Debat i votació.
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Proposta de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya
221-00001/12

PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ 

I.1. Modificació de diversos epígrafs de la taula

Motivació
Supressió de l’Oficina de Dret Comparat i de Relacionals Interparlamentàries i 

modificació del nom de l’Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Eu-
ropea.

Proposta
Modificació dels epígrafs 13, 14, 15 i 15 bis de la taula, de manera que allà on 

hi diu: 
«Article 13. L’Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries
»Article 14. Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea
»Article 15. L’Oficina de l’Aran
»Article 15 bis. Oficina de Contractació»

Hi digui: 
«Article 13. Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de re-

lacions amb la Unió Europea
»Article 14. Oficina de l’Aran
»Article 15. Oficina de Contractació»

I.2. Modificació de l’article 4

Motivació
Necessitat d’adequar una referència interna com a conseqüència de la renume-

ració d’alguns articles derivada de les modificacions proposades.

Proposta 
Modificació de l’última frase de l’apartat 4 de l’article 4, de manera que allà on 

hi diu: 
«S’inclouen dins aquest tipus d’oficines les regulades pels articles 13, 14, 15 i 15 bis.»

Hi digui: 
«S’inclouen dins aquest tipus d’oficines les regulades pels articles 13, 14 i 15.»

I.3. Modificació de l’article 13

Motivació
Supressió de l’Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries i 

modificació de l’Oficina d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea.

Proposta
Modificació de l’article 13, que restaria redactat de la manera següent: 
«Article 13. Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Re-

lacions amb la Unió Europea
»1. Corresponen a l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària 

i de Relacions amb la Unió Europea les funcions següents: 
»a) Assessorar jurídicament els òrgans del Parlament i elaborar informes a peti-

ció d’aquests en matèria de dret internacional públic i dret de la Unió Europea.
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»b) Elaborar estudis relacionats amb el dret internacional públic, el dret de la 
Unió Europea i, en especial, amb la diplomàcia parlamentària.

»c) Donar suport a la participació dels òrgans del Parlament en organitzacions i 
conferències internacionals de cooperació interparlamentària, en especial, en l’As-
semblea Parlamentària de la Francofonia.

»d) Donar suport a les relacions dels òrgans del Parlament amb òrgans de parla-
ments d’altres estats i amb les institucions de la Unió Europea.

»e) Assessorar jurídicament el Parlament en la funció de control del principi de 
subsidiarietat dels actes legislatius de la Unió Europea.

»f) Analitzar i elaborar informes sobre documents i iniciatives legislatives de la 
Unió Europea que afectin les competències o els interessos de la Generalitat.

»g) Rebre i donar coneixement als òrgans parlamentaris competents de les ini-
ciatives en matèria d’acció internacional i cooperació interparlamentària.

»h) Elaborar i trametre documentació a altres parlaments i organitzacions inter-
nacionals.

»i) Assessorar i promocionar l’acció exterior i la cooperació interparlamentària.
»j) Supervisar els dossiers documentals relatius a l’acció exterior dels òrgans del 

Parlament.
»k) Analitzar i supervisar des d’un punt de vista tècnic i jurídic la tramesa d’in-

formació i les accions en matèria d’acció exterior i de cooperació interparlamentària 
del Parlament.

»l) Assessorar i assistir els òrgans del Parlament en els viatges oficials en matèria 
d’acció exterior i cooperació interparlamentària.

»2. Aquesta oficina és integrada per l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Inter-
parlamentària i els tècnics adscrits a l’Oficina.

»3. Correspon a l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària donar 
suport al director o directora de l’Oficina en el compliment de les seves funcions; 
coordinar, d’acord amb els criteris fixats pel director o directora, les tasques de 
l’Oficina amb relació a altres organismes, tant nacionals com internacionals, a altres 
parlaments i, especialment, a les institucions de la Unió Europea; coordinar les tas-
ques de l’Oficina amb relació al personal d’aquesta; i més concretament, coordinar 
l’actuació amb altres departaments del Parlament quan aquesta afecti les funcions 
previstes per aquesta oficina i amb altres institucions de la Generalitat de Catalunya, 
en especial el Govern i el Síndic de Greuges; comunicar i trametre informació amb 
organismes que actuïn en l’àmbit de les relacions internacionals i fer el seguiment 
de les iniciatives i documentació, en àmbits d’interès per l’Oficina, plantejades per 
altres parlaments, i complir qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel di-
rector o directora de l’Oficina.»

I.4. Renumeració d’articles

Motivació
Necessitat de renumerar alguns articles com a conseqüència de les modificacions 

proposades.

Proposta 1
L’article 15 passaria a ésser l’article 14: 
«Article 14. Oficina de l’Aran 
»[...]»

Proposta 2
L’article 15 bis passaria a ésser l’article 15: 
«Article 15. Oficina de Contractació
»[...]»
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I.5. Modificació de l’article 22

Motivació
Creació de l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals i supressió de l’Àrea 

d’Atenció Parlamentària.

Proposta
Modificació de l’article 22, que restaria redactat de la manera següent: 
«Article 22. Departament de Relacions Institucionals 
»1. Corresponen al Departament de Relacions Institucionals les funcions se-

güents: 
»a) Organitzar i supervisar el protocol del Parlament i els actes a què assisteixen 

el president o presidenta de la cambra, els òrgans representatius d’aquesta i les de-
legacions designades amb aquesta finalitat, i també atendre les delegacions institu-
cionals externes.

»b) Atendre les visites al Parlament, tant les del públic en general com les dels 
centres educatius, i la projecció de la imatge institucional del Parlament.

»2. Aquest departament és integrat per l’Àrea Tècnica de Relacions Institucio-
nals, els tècnics de relacions institucionals, el responsable o la responsable de visites 
i el responsable o la responsable de projectes de difusió.

»3. Correspon a l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals gestionar i coordinar 
tots els projectes de relacions institucionals que li siguin encarregats pel cap o la cap 
del Departament i supervisar i coordinar les activitats i els projectes gestionats pels 
tècnics de relacions Institucionals.

»4. Correspon als tècnics de relacions institucionals gestionar, executar i assistir 
tècnicament de manera integral els projectes que els assigna el cap o la cap del De-
partament i, si escau, el cap o la cap de l’Àrea Tècnica de Relacions Institucionals: 
actes oficials del Parlament de Catalunya i visites i viatges oficials de delegacions 
parlamentàries en què intervé la Presidència, la Mesa del Parlament i, si escau, els 
diputats que no són membres de la Mesa, tot assumint de manera autònoma la ges-
tió protocol·lària d’aquests actes; atendre les audiències oficials i assistir a actes en 
què participen la Presidència, la Mesa del Parlament i, si escau, els diputats que no 
són membres de la Mesa; tenir cura de la producció dels documents de protocol; fer 
les gestions amb les agències de viatges, els hotels, els restaurants i els intèrprets, i 
controlar la tramesa dels documents gràfics dels actes oficials.

»5. Correspon al responsable o la responsable de visites projectar i gestionar les 
visites al Palau del Parlament, coordinar els auxiliars de visites i educatius, amb 
l’adaptació dels continguts de la visita a cada públic especialitzat, i projectar i tra-
mitar les mesures avaluadores d’aquesta activitat.

»6. Correspon al responsable o la responsable de projectes de difusió dissenyar 
i gestionar projectes de difusió de la institució parlamentària i de les seves funcions 
en un entorn pedagògic i d’atenció a públic especialitzat, per mitjà de tallers, pràcti-
ques o altres formes de docència amb continguts adaptats a cada projecte.»
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