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27/04

Conveni de col·laboració entre el Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de 

Catalunya per a la publicació en règim de coedició de la 

col·lecció "textos jurídics catalans"

19/1/2005 0,00 euros
Del 19/01/2005-  

indefinit  *

Parlament de Catalunya -

Departament de Justícia de la Generalitat 

Establir el marc de 

col·laboració entre el 

Departament de Justícia i el 

Parlament de Catalunya per 

a la publicació en règim de 

coedició de la col·lecció 

“Textos Jurídics Catalans”, 

iniciada pel Departament 

de Justícia l’any 1983.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 

del Departament de Justícia, assessorada pel 

comitè tècnic de l’edició de la col·lecció “Textos 

Jurídics Catalans", es fa responsable de la direcció 

científica de la col·lecció i de la gestió i abonament 

de les següents tasques i despeses: la transcripció 

d'originals, l'estudi Introductori, el resum de 

presentació de l'obra, el lliurament de l'original 

electrònic, la correcció de les compaginades i la 

distribució i difusió dels exemplars editats que li 

corresponguin.

El Parlament de Catalunya assumeix la gestió i 

abonament de les següents tasques i despeses: la 

recepció i neteja dels originals, la correcció 

lingüística i les traduccions a altres llengües, la 

maquetació, la impressió i la distribució comercial i 

difusió dels exemplars editats que li corresponguin.

54/05
Conveni entre el Parlament de Catalunya i el Consorci 

AOC per a la utilització de la plataforma EACAT
13/7/2005 0,00 euros

Del 13/07/2005  - 

indefinit *

Parlament de Catalunya-

Consorci Administració Oberta Electrònica de 

Catalunya

Utilització de la plataforma 

EACAT

121/06

Conveni de col·laboració entre el Parlament de 

Catalunya i la Institució de les lletres catalanes per la 

celebració de l'acte literari "Lectura de Sant Jordi"

13/7/2006 0,00 euros
Del 13/07/2006  - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya - 

Conselleria de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya

159/07

Conveni entre el Parlament de Catalunya i la Fundació 

Privada d'Empresaris FEmCAT per l'execució del 

programa formatiu dels diputats "Parlament- Empresa"

14/6/2007 0,00 euros
Del 14/06/2007  - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya - 

Fundació Privada d'Empresaris FEmCAT

Execució del programa 

formatiu dels diputats 

"Parlament- Empresa"

219/09
Conveni de col·laboració entre el Parlament de 

Catalunya i el Síndic de Greuges
12/5/2009 0,00 euros

Del 12/05/2009 - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya - 

Síndic de Greuges

Establir un marc de 

col·laboració entre el 

Parlament de Catalunya i el 

Síndic de Greuges en relació 

amb les peticions que es 

presentin a la Cambra i/o 

davant el Síndic de Greuges 

que tenen relació amb els 

drets i les llibertats dels 

ciutadans.

Quan alguna de les dues institucions tingui 

coneixement que una petició o una queixa s’ha 

presentat també davant l’altra institució, es 

procedirà en la forma establerta en aquest conveni 

amb la finalitat d’evitar duplicitat d’actuacions

238/2010

Conveni de col·laboració regulador de les condicions 

relatives a la liquidació mensual i al pagament de les 

taxes per la publicació d'anuncis al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya entre el Parlament de 

Catalunya i l'EADOP.

25/11/2010 0,00 euros
Del 25/11/2010  - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya-

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 

Publicacions de la Generalitat de Catalunya 

(EADOP)
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259/2012
Conveni de col·laboració entre la Fundació DIALNET de 

la Universitat de La Rioja i el Parlament de Catalunya
21/3/2012 0,00 euros

Del 21/03/2012  - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya-

Fundació DIALNET (Universitat de La Rioja)

Incloure a Dialnet els títols 

de publicacions

espanyoles i 

hispanoamericanes 

acordats

en aquest conveni amb la 

finalitat de poder-ne

oferir, d'una manera ràpida 

i eficient, els

continguts als usuaris de 

Dialnet.

Establir les bases per a la 

prestació de

nous serveis documentals 

que puguin ésser

d'interès per als usuaris de 

Parlament de

Catalunya, en general, i per 

al col·lectiu

docent i investigador en 

particular.

267/2013

Conveni entre el Parlament de Catalunya i l'Il·lustre 

Col·legi d'advocats de Barcelona per a compartir els 

recursos bibliografics i documentals

2/4/2013 0,00 euros
Del 2/04/2013 - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya-

Col·legi d'Advocats de Barcelona

275/2014

Conveni marc de col·laboració entre el Parlament de 

Catalunya i la "Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE)" per a assolir l'accessibilitat universal 

de les persones cegues o amb deficiències visuals al 

Parlament.

10/6/2014 0,00 euros
Del 10/06/2014 - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya-

Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE)

283/2015

Addenda modificativa al Conveni de col·laboració 

signat el 18 de juny de 2004 entre el Consorci 

Administració Oberta de Catalunya (Agència Catalana 

de Certificació) i el Parlament de Catalunya, per la 

prestació de serveis de certificació digital

1/9/2015 0,00 euros
De l'1/09/2015 - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya- 

Consorci Agència Catalana de Certificació (AOC)

Establiment dels termes de 

col·laboració amb l'AOC en 

la prestació per part del 

Parlament de Catalunya de 

determinats serveis de 

certificació digital com a 

EC_Parlament, en concret 

els relatius a la revocació i 

suspensió de certificats 

emesos pel Parlament.

332/2004- Conveni de col·laboració entre 

el Parlament de Catalunya i l'Agència 

Catalana de Certificació

284/2011 Conveni RED_Parlamenta en el sí de la COPREPA 6/4/2011 0,00 euros
Del 6/04/2011 - 

indefinit  *

Parlament de Catalunya - 

Resta de parlaments autonòmics de la COPREPA

Cooperació en l'àmbit de la 

documentació i informació 

parlamentaria entre els 

Parlaments que subscriuen 

el conveni mitjançant "Red 

Parlamenta" com a sistema 

integral per a l'intercanvi 

d'informació entre les 

assemblees integrants del 

conveni, sobre els principis 

de col·laboració, 

comunicació i mútua 

confiança.

Aportar informacions de caràcter públic 

susceptibles d'incorporar a la Plataforma, fruit de 

l'activitat i el funcionament de cada una de les 

institucions. Impulsar el desenvolupament de Red-

Parlamenta i la seva integració. Asumir de manera 

compartida i solidaria la responsabilitat relativa tant 

a la gestió com a les despeses derivades del 

desenvolupament i manteniment del portal. 

Designar un administrador com a responsable de la 

introducció i actualització en el portal dels 

continguts relatius al propi Parlament.
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292/2016

Conveni de col·laboració entre la Biblioteca de 

Catalunya i el Parlament de Catalunya per al portal 

ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)

31/1/2017 0,00 euros
Del 31/01/2017 

al 30/01/2021

Parlament de Catalunya-

Biblioteca de Catalunya

Col·laboració entre la 

Biblioteca de Catalunya i el 

Parlament de Catalunya 

amb relació al portal ARCA 

(Arxiu de Revistes 

Catalanes Antigues)

Facilitar documents deigitalitzats o, en el cas de 

digitalitzacions públiques a Internet, se'n facilitarà 

l'enllaç. Identificació de manera conjunta de les 

capçaleres del portal. Facilitar mútuament els 

números de les publicacions periòdiques que 

permetin completar les col·leccions que es volen 

digitalitzar.

299/2018

Conveni entre el Parlament de Catalunya i l'empresa 

pública "Sistema d'Emergències Mèdiques, SA" (SEM) 

per implementar a la seu del Parlament un dispositiu 

especial del Servei d'Emergències Mèdiques en dies de 

sessió plenària i altres jornades especials

1/6/2018 0,00 euros
De l'1/06/2018 

al 31/05/2022

Parlament de Catalunya - 

Sistema d'Emergències Mèdiques, sa (SEM)

Aplicar a la seu del 

Parlament, els dies de ple i 

durant altres jornades 

especials, un dispositiu 

especial d'urgències i 

emergències mèdiques.

Drets: Servei de cobertura sanitària amb una unitat 

de suport vital avançat d'infermeria i en el cas que 

sigui necessària la valoració d'un metge suport amb 

vehicle d'intervenció ràpida del territori o unitat de 

suport vital avançat medicalitzada, per als dies de 

sessió plenària i dies considerats especials o 

situacions extraordinàries. Obligacions: Posar a 

disposició espai adequat a l'interior de l'edifici del 

Palau del Parlament i l'accés al edifici de les 

persones que presten el servei. Reservar un espai 

en el perímetre de l'edifici per a l'ambulància.

300/2019

Conveni marc entre el Parlament i les universitats del 

sistema universitari de Catalunya per a la contribució al 

progrés de la ciència,la tecnologia,les humanitats i les 

arts,la difusió de la cultura i el desenvolupament de la 

societat (2019)

2/5/2019 0,00 euros
Del 2/05/2019 a 

l'1/05/2023

Parlament de Catalunya - Universitats del 

sistema universitari de Catalunya

Establir un marc de 

col·laboració entre le 

Parlament de Catalunya i 

les universitats del sistema 

universitari de Catalunya, 

amb la finalitat de 

contribuir al progrés de la 

ciència, la tecnologia, les 

humanitats i les arts, la 

difusió de la cultura i el 

desenvolupament de la 

societat.

Col·laboració en l'activitat "Setmana del Parlament 

Universitari", pràctiques d'estudiants amb els 

convenis formalitzats amb cadascuna de les 

universitats, col·laboració aen materials de recerca, 

documents científics i pedagògics i publicacions i 

participacions i col·laboracions de tipus divers de 

professors, investigadors, personal d'administració i 

serveis i estudiants.

303/2018

Conveni entre el Parlament i Agrupació d'Aules 

Formació Permanent per Gent Gran de Catalunya 

(AFOPA) per a contribuir a l'enfortiment dels lligams 

entre el Parlament i la ciutadania i fomentar la cultura 

dels valors democràtics i de participació societat

27/11/2018 0,00 euros
Del 27/11/2018 

al 26/11/2022

Parlament de Catalunya - 

Agrupació d'Aules Formació Permanent per 

Gent Gran de Catalunya (AFOPA)

Contribuir a l'eixamplament 

de la projecció institucional 

del Parlament de Catalunya 

i al foment de la cultura 

democràtica i de valors a la 

societat a partir del 

coneixement de la 

ciutadania, i en concret de 

la gent gran, de la història, 

l'estructura i les funcions la 

institució parlamentària.

Drets: Difusió de les visites i activitats formatives 

(tallers i seminaris) oferts pels Serveis Educatius del 

Parlament de Catalunya i recepció i coordinació de 

les peticions, gestió i composició dels grups que hi 

participin. Obligacions: Realització de les visites i 

activitats formatives i elaboració del pla formatiu 

per a cada activitat. Expedició de certificat 

d'assistència a les persones que hagin complert els 

requisits previs.

305/2018

Conveni de col·laboració entre el Parlament de 

Catalunya i les diputacions de Lleida i Girona per a la 

projecció institucional del Parlament a l'àmbit educatiu 

i universitari.

1/9/2018 0,00 euros
De l'1/09/2018 

al 31/08/2022

Parlament de Catalunya- 

Diputació de Lleida i Diputació de Girona

Organització dels projectes 

de difusió destinats als 

estudiants de cicle superior 

de primària, d'educació 

secundària obligatòria 

(ESO), de batxillerat i de 

cicles formatius, 

especialment pel que fa a 

les activitats de simulacions 

parlamentàries.

Organització a la seu del Parlament les activitats 

necessàries per a dur a terme les actuacions de 

projecció institucional en l'àmbit educatiu i 

universitari amb l'aportació dels mitjans materials i 

personals necessaris per a dur-les a terme.

* En procés de revisió en virtut de la Disposició Addicional 8a de la Llei de l'Estat 40/2015, de l'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 3
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322/19

Conveni de col·laboració entre el Parlament de 

Catalunya i el Consorci de Serveis Universitaris de 

Catalunya (CSUC) per al manteniment dels registres 

bibiogràfics del catàleg del Parlament de Catalunya al 

catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya 

(CCUC) 2019-2023

15/7/2019
2.758,32 euros 

(any 2020)

Del 15/07/2019 

al 14/07/2023

Parlament de Catalunya - 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 

(CSUC)

Regular el manteniment 

dels registres bibiogràfics i 

de fons de la Biblioteca de 

Catalunya que consten 

incorporats en el CCUC amb 

la finalitat de millorar la 

informació bibliogràfica que 

s'ofereix als diputats, grups 

parlamentaris, òrgans i 

serveis del Parlament, 

comunitat universitària i 

investigadora; facilitar el 

préstec interbibliotecari, i 

generar estalvis en la 

catalogació cooperativa i 

compartir les mateixes 

pautes de catalogació.

Drets: Garantir l'accés del Parlament al CCUC per a 

la consulta i catalogació pertinents, així com la 

utilització dels registres bibliogràfics. Informació, 

formació i asssessoraments tècnics que permetin 

catalogar en el CCUC segons els mètodes i normes 

establertes per a aquest catàleg. Garantir l'obtenció 

de llibres per mitjà del prèstec interbibliotecari 

sense cap cost econòmic i de reproduccions de 

documents amb costos reduïts. Obligacions: 

Aportació econòmica en concepte de manteniment 

per a les millores dels seus fons i serveis.

324/19

Conveni de col·laboració entre el Parlament de 

Catalunya i la Biblioteca de Catalunya per al Portal 

CANTIC (catàleg d’autoritats de noms i títols de 

catalunya).

15/10/2019 0,00 euros
Del 15/10/2019 

al 14/10/2023

Parlament de Catalunya -  Biblioteca de 

Catalunya

Establir els termes de la 

col·laboració entre el 

Parlament de Catalunya i la 

Biblioteca de Catalunya 

amb relació al Portal 

CANTIC (catàleg 

d'autoritats de noms i títols 

de Catalunya)

Drets: Coordinació tasques relacionades amb 

l'elaboració, manteniment, distribució de la 

documentació tècnica i cursos de formació 

necessaris. Fer visibles els registres creats així com 

la participació del Parlament en el mateix portal. 

Obligacions:  Crear els registres d'autoritat en el 

CCUC d'acord amb la normativa i procediments 

establerts. Fer difusió dels registres entre els 

participants del catàleg. Mantenir actualitzats en el 

seu catàleg local els registres del CANTIC que li són 

necessaris. Crear els registres d'autoritat 

corresponents al procés de catalogació corrent de 

registres bibliogràfics.

327/2020

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ENCÀRREC DE 

GESTIÓ ENTRE EL PARLAMENT DE CATALUNYA I 

L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 

PER A LA GESTIÓ DE LES ACTIVITATS FINANÇADES AMB 

ELS FONS DE FORMACIÓ DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA PER A L’ANY 2020

6/7/2020 0,00 euros
6/07/2020 al 

31/01/2021

Parlament de Catalunya-

Escola d'Administració Pública de Catalunya 

(EAPC)

Encarregar al Parlament de 

Catalunya la gestió de les 

activitats finançades amb 

els fons de formació 

contínua del pla de 

formació del Parlament de 

Catalunya, corresponent a 

l’exercici actual.

El Parlament de Catalunya assumeix les funcions 

següents:

a) El disseny, l’execució i l’avaluació del pla de 

formació anual.

b) La contractació del personal docent i dels mitjans 

materials necessaris per a dur a terme els cursos 

inclosos al pla de formació, d’acord amb el barem 

de preus vigent per a activitats de l’EAPC.

c) L’expedició dels certificats d’assistència, 

participació, i/o d’aprofitament dels assistents als 

cursos, els quals han d’incorporar les dades 

mínimes establertes a l’Annex 1. 

El Parlament de Catalunya justificarà, mitjançant 

certificat l’òrgan responsable de la contractació de 

l’activitat formativa, l’estat de l’execució de les 

activitats, detallant l’import contractat i l’import 

executat.

L’EAPC transferirà al Parlament de Catalunya 

l’import de 6.739,80 euros, corresponents al cost de 

les activitats formatives finançades amb els fons de 

formació contínua durant l’exercici vigent

* En procés de revisió en virtut de la Disposició Addicional 8a de la Llei de l'Estat 40/2015, de l'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 4
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329/2020

Conveni de col.laboració entre el Parlament de 

Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals amb motiu de la commemoració del 

quarantè aniversari del restabliment del Parlament de 

Catalunya

2/9/2020 0,00 euros
Del 2/09/2020 al 

31/12/2020

Parlament de Catalunya- 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA)

L'establiment dels termes i 

les condicions que 

regularan la col·laboració 

entre el PARLAMENT i la 

CCMA, per a la informació i 

la difusió a través de 

mitjans audiovisuals, dels 

principis i les funcions del 

Parlament de Catalunya en 

el seu quarantè aniversari

330/2020

Conveni marc entre el Parlament de Catalunya i el 

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència en relació amb la difusió de dades 

electorals

31/7/2020 0,00 euros
Del 31/07/2020 

al 30/07/2024

Parlament de Catalunya- 

Departament d'Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència

L'establiment dels termes i 

les condicions perquè el 

Palau del Parlament aculli el 

Centre de Difusió de Dades 

Electorals i Consultes (en 

endavant CDDEC) en les 

diferents convocatòries dels 

processos electorals i de 

consultes populars no 

referendàries de la 

Generalitat de Catalunya.

a) Cedir els espais del Parlament necessaris per a 

acollir el Centre de Difusió de Dades Electorals i 

Consultes (en endavant CDDEC) i la logística 

necessària per al seu desenvolupament, tant el dia 

de les eleccions o consultes populars no 

referendàries com els dies previs necessaris per a la 

seva preparació.

b) Garantir l’accés al Palau del Parlament als tècnics 

del Departament competent en processos 

electorals i al personal de les entitats que designi

c) Posar a disposició del Departament el personal i 

tècnics necessaris per tal d’assegurar el dispositiu

d) Col·laborar i coordinar-se amb els tècnics 

designats pel Departament per tal d’assegurar l’èxit 

de la logística.

e) Assumir les despeses corresponents als 

subministraments (aigua, gas i electricitat) i la 

climatització així com les despeses dels serveis de 

neteja de les dependències i dels serveis de 

manteniment de l’edifici.

332/2004
Conveni de col·laboració entre el Parlament de 

Catalunya i l'Agència Catalana de Certificació
18/6/2004 0,00 euros

Del 18/06/2004-  

indefinit  *

Parlament de Catalunya -

Agència Catalana de Certificació (CATCert)

Encàrrec a CATCert la 

creació d'una entitat de 

certificació específica per al 

Parlament que serà 

titularitat del Parlament en 

la seva qualitat d'Entitat de 

Certificació Virtual. 

Execució del "Projecte 

valorat per a l'establiment 

d'una entitat de certificació  

al Parlament de Catalunya" 

annex al conveni (durada 6 

mesos).

Drets: Creació d'una entitat de certificació per al 

Parlament. Implantació i manteniment dels 

components tècnics que donaran suport a l'entitat 

de registre interna. Execució del projecte amb 

mitjans tècnics, materials i personals adequats. 

Formació als operadors i usuaris de l'entitat de 

certificació.  Obligacions: Abonar el cost total pactat 

pels treballs i serveis de CATCert, relacionats amb el 

projecte de creació de l'Entitat de Certificació. 

Aportar mitjans adients per a l'execució del projecte 

en els terminis i condicions aprovats al 

corresponent pla de projecte.

Addenda modificativa al Conveni de 

col·laboració signat el 18 de juny de 2004 

entre el Consorci Administració Oberta de 

Catalunya (Agència Catalana de 

Certificació) i el Parlament de Catalunya, 

per la prestació de serveis de certificació 

digital (283/2015).

* En procés de revisió en virtut de la Disposició Addicional 8a de la Llei de l'Estat 40/2015, de l'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 5


