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Qui som?
Som un servei que està per a ajudar als
diputats/des al llarg de tot el seu treball
parlamentari

GUIA DE RECURSOS

Què pots trobar?
Un conjunt de fonts d’informació que
t’ajuden en la totalitat de la teua activitat
parlamentària

Què t’oferim?
Resposta
a
les
teues
peticions
d’informació: dossiers, estudis, legislació,
activitat parlamentària d’altres cambres…
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I SERVEIS

QUI SOM?
Som un Servei la finalitat del qual és
proporcionar
informació
als
diputats/des,
grups
parlamentaris,
administració parlamentària i a la
ciutadania

Estem físicament al segon pis de l’edifici
de Conde Trenor.
Pots posar-te en contacte amb nosaltres
a:
documentacio@corts.es

Des de la nostra pàgina web pots:




coneixer la nostra activitat parlamentària
veure qué tramiten altres cambres
consultar les disposicions generals de l’Estat i les CCAA

Tot açò ho podràs trobar a la nostra base de dades LEGISTA

Ací pots consultar, a través de dos pantalles, informació parlamentària i legislativa
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QUE POTS TROBAR?

Una volta hages emplenat aquest formulari, pot ser una consulta simple o avançada, llances la
teua consulta
I si no ho trobes, no et preocupes, ens crides i t’ho busquem

També pots, des de la INTRANET DOCUMENTACIÓ, accedir als portals legislatius i jurídics:




Aranzadi
Iustel
La Ley
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DEMANA’NS LES CLAUS!!!

En la INTRANET DOCUMENTACIÓ
Tens un espai de COMISSIONS
Entra vores legislació, documents
Parlamentaris, portals web..
Sobre matèries de cada comissió

T’oferim els següents productes documentals per a la teua informació:



Butlletí d’Informació
Parlamentària:
Mensualment
reuneix
els
projectes/proposicions de llei de
les Corts Generals, de les Cambres
Autonòmiques i Disposicions
Generals





Red_Parlamenta:
formem part d’una xarxa de serveis
de biblioteca i documentació dels 17
Parlaments Autonòmics.
Consulta el portal i disposaràs d’una
gran informació parlamentària dediferent naturalesa

Flash informatiu (Newsletter):
Documents, estudis, informes…
d’actualitat que estan a la xarxa
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Ací trobaràs tots aquets productes, i a més a més, te’ls enviarem al teu correu electrònic
mensualment

QUE T’OFERIM?
La realització de totes les recerques
d’informació, del tipus i suport que ens
demanes.






respostes a les teues preguntes
dossiers més elaborats
dossiers de premsa
estudis en suport digital que
estiguen a la xarxa (OCDE, OIT,
OMS...)
dret comparat







jurisprudència
legislació
activitat parlamentària
Unió Europea
estadístiques

T’esperem, esperem les teues consultes

