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Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears
 Des del portal web del Parlament, a Activitat > Butlletins oficials podem accedir al Butlletí Oficial del 

Parlament de les Illes Balears (tant als butlletins actuals com als històrics). 

www.parlamentib.es1
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Per defecte 
apareixen els 
butlletins de 
l’any en curs

Però podem seleccionar 
l’any que ens interessi, 

des del 1983 fins a 
l’actualitat, clicant al 

desplegable

SELECCIONAR L’ANY
Un cop hem entrat a l’apartat de “butlletins 
oficials” del portal web del Parlament: 



SELECCIONAR EL BUTLLETÍ
Després de seleccionar l’any, triam

el butlletí concret que vulguem 
consultar. El document sempre
estarà en format PDF: 



A PARTIR DEL 2015
ELS BUTLLETINS 
SÓN INTERACTIUS

Ø D’ençà de la IX legislatura (des 
de mitjans del 2015), als 
butlletins trobareu enllaços al 
portal web del Parlament, al 
Registre General d’Entrada 
(webGTP) i a d’altres butlletins.

Ø Des del webGTP podeu accedir 
a l’expedient corresponent i 
consultar-ne la tramitació.



ÍNDEXS
Per altra banda, una eina molt útil són 

els índexs del Butlletí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears, que 
s’elaboren anualment.

Aquests índexs són documents que 
permeten fer recerques de manera 
transversal de tot el que s’ha publicat 
en els butlletins d’aquell any.

Depenent de l’any podem trobar un o 
diversos PDF (fascicles). Actualment hi 
sol haver tres fitxers, que corresponen a:

 Índexs dels romanents dels anys anteriors

 Índexs per iniciatives (projectes de llei, etc.)

 Índex temàtic (per matèries)



L’índex per 
iniciatives segueix 

l’ordre de les 
publicacions en el 

butlletí. Aquest 
seria un exemple 

d’índex per 
iniciatives

Els índexs 
temàtics variaran 
cada any perquè 
depenen de les 
matèries dels 
assumptes 
tractats



ÍNDEXS: ROMANENTS
Com hem comentat, també hi ha un

índex per als romanents. Aquesta llista
fa referència a aquelles iniciatives
parlamentàries començades en anys
anteriors, la tramitació de les quals
continua durant l’any del qual es fa
l’índex.

És molt habitual que hi hagi romanents
de diversos anys, especialment a
mesura que avança la legislatura.
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