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MODEL: Catalunya. Parlament  

 

TIPUS D’ENCAPÇALAMENTS COBERTS PEL MODEL:  Noms de parlaments concrets, 
inclosos els de les cambres individuals, establerts com a entitats en el catàleg d’autoritat de 
noms, Exemples: Gran Bretanya. Parliament; Califòrnia. Legislature. Assembly; Alemanya 
(República Federal). Bundestag; Alemanya. Reichstag. Aquestes subdivisions no són 
aplicables sota l’encapçalament Parlaments.  

Les subdivisions aplicables sota entitats, també són d’aplicació lliure sota els noms dels 
parlaments, sempre que no s’estableixi un conflicte amb encapçalaments anteriorment 
existents. Aquesta llista conté altres subdivisions addicionals que es poden aplicar sota 
parlaments. 

 

CONFLICTES: Qualsevol subdivisió llistada aquí es pot emprar com a subdivisió d’aplicació 
lliure sota qualsevol encapçalament pertanyent a aquesta categoria si resulta adient i no 
entra en conflicte amb el catàleg d’autoritat de matèries, ja que poden existir registres 
d’autoritat de matèria en els quals s’hagi emprat frases variants o subdivisions equivalents a 
les subdivisions que surten en aquesta llista. 

Si en la construcció de l’encapçalament s’empra una forma variant excepcional, es fa una 
referència de vegeu (450) de la forma equivalent amb la subdivisió d’aplicació lliure. 

Nota: La majoria de subdivisions de forma d’aquesta llista codificades $v també es poden 
emprar com a subdivisions temàtiques $x per a les obres sobre la forma.  

 

LEMAC LCSH 

$vAcords parlamentaris  $vResolutions 

$xAssignacions pressupostàries i despeses  $xAppropriations and expenditures 

$xCaps de la majoria  $xMajority whips 

$xCaps de la minoria  $xMinority whips 

$xComissions  $xCommittees 
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$xComissions$vÍndexs  $xComissions$vIndexes 

$xComissions conjuntes  $xConference committees 

$xComissions$vReglaments i procediment   $xComissions$vRules and practice 

$xCompetències i deures  $xPowers and duties 

$xCròniques parlamentàries  $xReporters and reporting 

$xDelegació d’Alabama [Illinois, Texas etc.]   $xAlabama [Illinois, Texas, etc.] delegation 

$xDissolució  $xDissolution 

$xDistrictes electorals  $xElection districts 

$xDurada del mandat  $xTerm of office  

$xEleccions  $xElections 

$xEleccions, [data]  $xElections, [date] 

$xEleccions impugnades  $xContested elections  

$xEmissió radiofònica dels procediments  $xRadio broadcasting of proceedings 

$xEmissió televisiva dels procediments  $xTelevision broadcasting of proceedings 

$xÈtica  $xEthics 

$xExpulsió  $xExpulsion 

$xFuncionaris i empleats  $xOfficials and employees 

$xFuncionaris i empleats$xPensions $xOfficials and employees$xPensions 

$xFuncionaris i empleats$xSalaris, etc. $xOfficials and employees$xSalaries, etc. 

$xInstal·lacions  $xFacilities 

$xLideratge  $xLeadership 

$xLíders de la majoria  $xMajority leaders 

$xLíders de la minoria  $xMinority leaders  

$xLlibertat de debat  $xFreedom of debate 

$xNotificació de constitució  $xConstituent communication  
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$xPensions  $xPensions 

$xPeríodes de transició  $xTransition periods 

$xPonents  $xSpeakers 

$xPresidents  $xPresiding officers 

$xPrivilegis i immunitats  $xPrivileges and immunities 

$vProjectes de llei  $vPrivate bills 

$xPublicació de procediments  $xPublication of proceedings 

$xReforma  $xReform  

$xRequisits  $xQualifications 

$xSalaris, etc.  $xSalaries, etc. 

$xServeis de restauració  $xFood service 

$xSessions de treball  $xCaucuses 

$xTancament del debat  $xClotures 

$xVotació  $xVoting 

$xVots de censura  $xCensures 
 

 


