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1. Presentació 

 
El taller «Especialitat professional a l’Administració 

parlamentària» és una activitat de projecció institucional que vol 
apropar la comunitat universitària al Parlament, tot promovent un 

coneixement més ampli d’aquest i una implicació i participació més 

gran dels estudiants. 
 

L’activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall el 
Parlament de Catalunya i quines són les tasques tècniques i 

professionals que es desenvolupen en la seva administració.  

La Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya 
estableix, com un dels objectius fonamentals de les universitats del 

sistema universitari català, «el foment del pensament crític i de la 
cultura de la llibertat, la solidaritat, la igualtat i el pluralisme, i la 

transmissió dels valors cívics i socials propis d’una societat 

democràtica». Alhora, parteix de «la concepció de la universitat com 
a espai de compromís social i participatiu i com a motor de processos 

de millora de la societat». En aquest sentit, doncs, una implicació 
més gran amb la institució que representa el poble de Catalunya i un 

coneixement més ampli d’aquesta contribuiran a acomplir els 
objectius que ha d’assolir la comunitat universitària.  

Així mateix, la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya estableix que 

aquestes «han d’estimular i donar suport a les iniciatives 
complementàries de l’ensenyament oficial que comportin la 

transmissió de valors de llibertat, responsabilitat, convivència, 

solidaritat, participació i ciutadania plena». En aquest context, 
aquesta activitat expressa el compromís de cooperació establert entre 

les universitats i el Parlament de Catalunya per al treball conjunt en 
la formació dels estudiants universitaris.   
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2.  Àrees de treball 
 

L’activitat promou l’apropament d’estudiants de totes les branques de 
coneixement universitari al Parlament i posa èmfasi en els principis 

d’actuació de l’Administració parlamentària.  
 

L’Administració parlamentària està al servei dels diputats i els òrgans 

de la cambra perquè puguin exercir les funcions que els atribueixen 
l’Estatut d’autonomia i les lleis. És formada pels lletrats; els centres 

gestors, integrats per direccions i departaments; els serveis 
d’assessorament; l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, i les oficines 

especialitzades. 
 

• La Secretaria General és l’òrgan superior de l’Administració 
parlamentària. La secretària general del Parlament és la cap del 

personal i dels serveis del Parlament i compleix funcions 
d’assessorament de la Mesa i de la Junta de Portaveus. 

 
• El lletrat major coordina els Serveis Jurídics i exerceix les funcions 

que li delega la secretària general, la qual substitueix en cas de 
vacant, absència o malaltia. 

 

• Els lletrats del Parlament actuen com a assessors en les tasques 
parlamentàries dels òrgans de la cambra i elaboren estudis i informes 

jurídics. També són els qui representen i defensen el Parlament 
davant el Tribunal Constitucional i qualsevol altre òrgan jurisdiccional. 

 
• L’Oficina de Dret Comparat i de Relacions 

Interparlamentàries s’encarrega d’establir, mantenir i impulsar les 
relacions amb altres institucions públiques, especialment amb les 

cambres parlamentàries espanyoles i d’arreu del món. 
 

• L’Oficina de Qualitat Normativa s’ocupa d’estudiar, elaborar i 
proposar les directrius de la tècnica legislativa, d’actualitzar-les 

i d’adequar-les a les de la resta de legislació europea i estatal. 
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• L’Oficina de l’Aran s’ocupa d’establir una comunicació fluida entre 
les institucions araneses i el Parlament de Catalunya i de vetllar 

perquè en els treballs legislatius de la cambra es tingui en compte la 
realitat aranesa i es respectin les competències que l’ordenament 

jurídic català reconeix a l’Aran. 
 

• La Direcció de Govern Interior s’encarrega de la gestió i el 

control del personal i del govern interior, d’acord amb les instruccions 
de la Mesa i de la secretària general, i participa en les negociacions 

sobre les condicions de treball del personal. És integrada pel 
Departament de Recursos Humans, a qui correspon també planificar, 

organitzar i impulsar els processos selectius i de provisió de llocs de 
treball, l’oferta pública d’ocupació, la formació, els sistemes 

d’avaluació de l’acompliment, la participació en els programes de 
seguretat i higiene, la valoració i classificació de llocs de treball, les 

línies d’acció social del personal, les actuacions relatives a 
l’organització i l’estructura de l’Administració parlamentària i la 

classificació del personal. 
 

• La Direcció d’Estudis Parlamentaris s’ocupa d’organitzar, 
conservar, gestionar i difondre el fons bibliogràfic i documental del 

Parlament i de l’Arxiu del Parlament; elaborar estudis i recerques 

relacionats amb l’activitat i el treball parlamentaris; oferir informació i 
assessorament; organitzar jornades, seminaris i altres activitats, i 

elaborar publicacions periòdiques i temàtiques d’interès parlamentari. 
 

S’estructura en: Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris; Àrea 
d’Arxiu; Àrea de Projectes i Desenvolupament, i Àrea de Recerca, 

Producció Documental i Biblioteca. 
 

• La Direcció d’Informàtica és integrada pel Departament 
d’Informàtica i Telecomunicacions i s’encarrega, per mitjà del pla 

informàtic, de dirigir, ordenar i programar les actuacions i els 
projectes de tractament automatitzat de la informació que s’han de 

desenvolupar en l’Administració parlamentària. 
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• El Departament de Relacions Institucionals s’ocupa de les 

relacions amb el públic i els centres d’ensenyament, de donar a 
conèixer la institució als ciutadans i de l’organització i la supervisió 

del protocol dels actes oficials de la cambra. 
 

• El Departament de Comunicació s’ocupa de les relacions amb els 
mitjans de comunicació. També elabora els comunicats de premsa i 

subministra la informació institucional als mitjans de comunicació. 

 
• El Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 

té cura de l’adequació, l’agençament i la seguretat de l’edifici i les 
dependències. 

 
• El Departament de Gestió Parlamentària s’ocupa del registre 

general de la documentació parlamentària i de la convocatòria de 
reunions i sessions, i, en general, forneix infraestructura 

administrativa al treball parlamentari i a la tramitació de documents. 
 

• El Departament d’Edicions s’encarrega de la gestió de les 
publicacions oficials del Parlament i de l’impuls, la gestió i la 

supervisió de l’edició d’obres i treballs de divulgació, de caràcter 
històric i jurídic o de qualsevol altra mena. 

 

• El Gabinet de Presidència assisteix tècnicament i 
administrativament la presidenta del Parlament en les seves funcions. 

 
• Els Serveis d’Assessorament Lingüístic assessoren els òrgans 

de la cambra i l’Administració parlamentària, i elaboren criteris, 
estudis i informes lingüístics. 

 
• L’ Oïdoria de Comptes i Tresoreria s’ocupa de la comptabilitat 

del Parlament, la fiscalització prèvia de les despeses, la realització 
material dels pagaments i la percepció dels ingressos. Presta 

assessorament tècnic als òrgans del Parlament que li ho demanen. 
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3. Objectius específics 
 

Les activitats de projecció institucional que el Parlament de Catalunya 
adreça a estudiants de les universitats del sistema universitari català 

tenen com a objectius específics:  
 

a) Consolidar el compromís de cooperació establert entre les 

universitats del sistema universitari català i el Parlament de 
Catalunya. 

 
b) Motivar la implicació dels estudiants universitaris en la 

participació política i ciutadana.  
 

c) Millorar el  coneixement del Parlament de Catalunya i de la seva 
administració parlamentària.  

 
  

4. Destinataris i requisits de participació 

 

Les activitats s’adrecen principalment a les universitats del sistema 
universitari català i a la resta d’universitats. 

 
Els requisits de participació són els següents:   

 
- Fer una reserva prèvia a l’espai Aula Parlament i confirmar la 

data i l’hora proposades.  
 

- Indicar, en l’apartat «Observacions», el centre gestor o 
departament en el qual esteu interessats.  

 
- Venir acompanyats per un professor.  

 
- Facilitar les dades que se sol·licitin per a poder garantir la 

identificació de les persones que integren el grup.   

 

 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/activitats-educatives/cursos-universitats
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- Acceptar les dates i els horaris que el Parlament assigna a 

cada grup sol·licitant.  
 

 
5. Durada i horaris 

 
De dilluns a divendres: 

 

 De 9.30 h a 11.00 h. 
 De 12.00 h a 13.30 h. 

 De 15.00 h a 16.30 h.  
 

 
6. Pautes bàsiques de desenvolupament  

 
El grup s’identificarà quinze minuts abans de l’hora acordada, a 

l’accés de visites del Palau del Parlament (com arribar-hi). 
 

A l’hora d’acreditar-se, caldrà que les dades aportades (nombre  
de participants i noms) coincideixin amb les que consten en la 

llista que prèviament us sol·licitarem. 
 

Un cop els participants s’hagin acreditat, se’ls traslladarà a la sala 

corresponent, on un responsable dels projectes de difusió acollirà 
el grup.  

 
A continuació, s’iniciarà el taller, que seguirà l’ordre següent: 

 Benvinguda 
 Les funcions del Parlament 

 La composició del Parlament 
 Eines de participació ciutadana 

 Visita al departament (*) corresponent i entrevista, 
sempre que l’activitat parlamentària ho permeti, amb el 

seu responsable.  
 

* Cal que ens indiqueu el departament en què esteu 
interessats a l’apartat “Requeriments especials” del 

formulari de sol·licitud de participació. 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/visites-educatives/planol
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7. Participació en la Setmana del Parlament Universitari  
 

Durant la sessió, es presentarà el curs Setmana del Parlament 
Universitari i es convidarà els estudiants a participar-hi.  

 
 

 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/activitats-educatives/universitats/parlament-universitari
http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/activitats-educatives/universitats/parlament-universitari

