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Lloc

On diu

Ha de dir

Pàg. 21, paràgraf 2, línia 5

1888

1879

Pàg. 56, paràgraf 1, línia 1

32.106 km2

32.107 km2

Pàg. 56, paràgraf 6

Barcelona, que comprèn els municipis de les
comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el
Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental.

Barcelona, que comprèn els municipis de les
comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el
Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Pàg. 64, paràgraf 1, línia 1

set vegueries

vuit vegueries

Pàg. 92, paràgraf 3, línia 4

21 de març de 2005

21 de març de 2006

Pàg. 95, últim paràgraf, línia
3

oficial de Catalunya

oficial a Catalunya

Pàg. 98, paràgraf 3, línia 2

títol VI (“De les relacions institucionals”),

títol V (“De les relacions institucionals de la
Generalitat”),

Pàg. 103, últim paràgraf,
línia 1

capítol I

capítol IV

Pàg. 103, últim paràgraf,
línia 4

(caràcter constructiu de la moció de censura o
qüestió de confiança superable només per
majoria simple),

(caràcter constructiu de la moció de censura, que
només es considera aprovada si la voten
afirmativament la majoria absoluta dels diputats,
i de la qüestió de confiança que s’entén atorgada
si el president o presidenta de la Generalitat
obté la majoria simple dels vots emesos),

Pàg. 105, paràgraf 8, línia 3

El Parlament es reuneix anualment en dos
períodes de sessions (de setembre a desembre i
de febrer a juny) i, a més, pot reunir-se en sessió
extraordinària convocada pel president o
presidenta del Parlament o a petició d’una
quarta part dels diputats, o de tres grups
parlamentaris. També es reuneix en sessió
extraordinària a petició del president o
presidenta de la Generalitat.

El Parlament es reuneix anualment en dos
períodes ordinaris de sessions, de l’1 de
setembre al 31 de desembre i del 15 de gener al
31 de juliol.

Pàg. 110, paràgraf 2, línia 1

...el Síndic de Greuges ha de ser elegit pel Ple del
Parlament amb una majoria de tres cinquenes
parts d’entre els candidats presentats per una
comissió del Parlament. Si cap candidat no
assoleix la majoria indicada es torna a iniciar el
mateix procediment. Si, transcorreguts 3 mesos,
cap dels candidats proposats no obté la majoria
establerta, en la votació subsegüent, n’hi ha prou
amb la majoria absoluta.

...el síndic o síndica de greuges és elegit pel
Parlament per majoria de tres cinquenes parts
dels seus membres. En el cas que, en el ple
d'elecció que s’ha de convocar amb aquesta
única finalitat, el candidat o candidata proposat
no obtingui en la primera votació la majoria
necessària, s'obre un termini d'un mes per a
presentar noves candidatures i es reinicia el
procediment d'elecció.

Pàg. 116, paràgraf 6, línia 1

aprovada el 6 de desembre

referendada el 6 de desembre

Pàg. 127, paràgraf 4, línia 5

sufragi actiu

sufragi actiu i passiu
1

El Parlament es reuneix en sessions ordinàries i
extraordinàries. Les sessions extraordinàries són
les que es fan fora dels períodes de sessions; són
convocades pel president o presidenta del
Parlament, per acord de la Diputació Permanent,
a proposta de tres grups parlamentaris o de la
quarta part dels diputats, o bé a petició de grups
parlamentaris o de membres que en representin
la majoria absoluta. També es reuneix en sessió
extraordinària a petició del president o
presidenta de la Generalitat. L’acord o la petició
ha de proposar un ordre del dia per a la sessió
extraordinària sol·licitada.

Pàg. 132, paràgraf 6, línia 1

(articles 175 a 182 de la Llei de procediment
laboral).

(articles 177 a 184 de la Llei reguladora de la
jurisdicció social).

Pàg. 150, paràgraf 9, línia 4

L’exercici del seu càrrec no està subjecte a
termini, i pot cessar a proposta del Govern en
qualsevol moment. Aquesta previsió ha estat
criticada perquè implica una clara dependència
del fiscal general de l’Estat (i de tots els membres
del Ministeri Fiscal, atès que depenen
jeràrquicament del fiscal general de l’Estat)
respecte del poder executiu.

El mandat del fiscal general té una durada de
quatre anys, d’acord amb l’article 31 de l’Estatut
orgànic del Ministeri Fiscal aprovat per la Llei
50/1981, de 30 de desembre (modificada per la
Llei 24/2007, de 9 de octubre), i pot cessar per
les causes fixades a la Llei.

Pàg. 170, paràgraf 1, línia 3

...decisions del Tribunal de Justícia.

...decisions del Tribunal de Justícia.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea està
format per dos òrgans: el Tribunal de Justícia
pròpiament dit i el Tribunal General.

Pàg. 170, paràgraf 3, línia 3

L’augment de la càrrega de treball del Tribunal
de Justícia va motivar la creació del Tribunal de
Primera Instància. Les competències d’aquest
Tribunal se centren en el coneixement dels
recursos presentats per persones físiques o
jurídiques, ciutadans dels estats membres, i dels
litigis entre la Comunitat i els seus agents.

El Tribunal General es compon de, com a mínim,
un/a jutge per cada Estat membre. Des de juny
de 2017, són quaranta-cinc jutges en actiu.

Pàg. 194, paràgraf 1, línia 4

1978

1977

Pàg. 202, paràgraf 5, línia 2

S’estableixen els següents tipus d’àrees:

[Suprimir]

Pàg. 217, paràgraf 6, línia 4

La persona titular de la Secretaria de Seguretat
del Departament d’Interior.

[Suprimir]

Pàg. 218, paràgraf 2, línia 1

32.114 km2

32.107 km2

Pàg. 218, paràgraf 2, línia 6

947 municipis

948 municipis

Pàg. 221, paràgraf 8, línia 4

periodicitat biennal

periodicitat quadriennal

Pàg. 223, paràgraf 1, línia 2

188 països

190 països

Pàg. 225, paràgraf 5, línia 1

A l’Estat espanyol, ha estat creada per la Direcció
General de la Policia, mitjançant el Servei
Nacional d’Intel·ligència Criminal - Europol (SNICEuropol) de la Comissaria General de Policia
Judicial.

A l’Estat espanyol, està integrada dins de
l’estructura del Cos Nacional de Policia,
concretament, a la Divisió de Cooperació
Internacional, dependent de la Direcció Adjunta
Operativa.

Pàg. 228, paràgraf 2, línia 2

A l’Estat espanyol aquestes competències són
atribuïdes a la Subdirecció Operativa de la
Direcció General de la Policia (Ministeri de
l’Interior.

L’oficina SIRENE està integrada dins de la
estructura del Cos Nacional de Policia,
concretament a la Divisió de Cooperació
Internacional, dependent de la Direcció Adjunta
Operativa.

Pàg. 230, últim paràgraf

A l’Estat espanyol, ha estat creada per la Direcció
General de la Policia del Ministeri de l’interior,
mitjançant el Servei Nacional d’Intel·ligència
Criminal-Europol (SNIC-Europol) de la Comissaria
General de Policia Judicial.

[Suprimir]

Pàg. 238, paràgraf 1, línia 2

Comissió de Coordinació de Policies Locals,

Comissió de Policia de Catalunya,

Pàg. 239, paràgraf 1, línia 2

Llei orgànica 1/1992.

Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció
de la seguretat ciutadana.

Pàg. 239, punt 3, línia 1

article 163

article 164

Pàg. 242, paràgraf 5, línia 2

del tema C.

del tema C.3.

Pàg. 244, paràgraf 4, línia 1

atòmics

autonòmics

[Final]

2

