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CAPÍTOL XI
Del Portal de Transparència
de les Corts
Article 110 ter
Les Corts comptaran amb un portal de transparència en què conste,
almenys, la informació següent:
1. Un apartat destinat a l’activitat parlamentària, que continga les
reunions i les iniciatives presentades i en el qual s’arrepleguen els aspectes següents:
–
–
–
–
–
–
–

Agenda
Canal Corts
Arxiu audiovisual
Òrgans parlamentaris
Consulta de tramitacions parlamentàries
Publicacions oficials
Votacions

2. Un apartat en què conste l’organització i el funcionament de la
cambra, on s’especificarà:
–
–
–
–
–
–

Normes
Organigrama
Plantilla orgànica i relació de llocs de treball
Càrrecs i llocs de confiança
Directori
Patrimoni

3. Un apartat que continga la informació pressupostària, econòmica
i financera, concretament:
– Contractació
– Convenis i subvencions
– Pressuposts i execució
4. Un apartat relatiu als diputats i les diputades en què s’especifique
la situació de cadascun i especialment:
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– Règim de protecció social
– Declaració anual de rendes
– Règim econòmic i de retribucions
– Informació pressupostària dels grups parlamentaris i execució
– Accés a l’agenda, les iniciatives, la participació en debats i els
vots emesos pels diputats i les diputades
– Personal contractat pels grups parlamentaris
5. Un apartat destinat a la participació ciutadana en què es promoga
aquesta participació:
–
–
–
–
–
–

S’incorpore l’opció de presentar iniciatives
Presentació de suggeriments
Consultes estadístiques
Sol·licitud d’informació específica
Contactes
Visites a les Corts

6. Igualment, el portal de transparència de les Corts podrà contindre
qualsevol altra informació, de qualsevol tipus, relativa a la institució
mateixa, a la Mesa, a la Junta de Síndics, a qualsevol comissió i, fins i
tot, als grups parlamentaris.
7. Les Corts facilitaran el treball de les organitzacions cíviques de monitorització parlamentària i impulsaran convenis de col·laboració amb
l’objecte de millorar el funcionament i la transparència de la cambra.
8. Les Corts habilitaran un mecanisme pel qual la ciutadania podrà
sol·licitar accedir a informació que no haja estat publicada en el portal
de transparència. Per a això, haurà de presentar escrit, a través del registre de les Corts, dirigit a la Mesa, que és l’òrgan que regularà aquest
procediment.
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