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Introducció

Us presentam una proposta didàctica sobre el Parlament de les Illes Balears perquè 
disposeu d’una informació rigorosa, i alhora atractiva, d’un material que us ajudi a conèixer 
millor la principal institució política de les Illes Balears.

Aquest publicació, tant pel seu contingut com per la seva programació didàctica, va dirigida 
a l’alumnat del tercer cicle de primària i també a l’alumnat d’ESO. L’objectiu és conèixer el 
Parlament, quines són les seves principals atribucions i competències, la seva composició 
i el seu funcionament.

La informació està organitzada en cinc unitats didàctiques (que desenvolupen part de 
la temàtica del Parlament) partint d’una percepció més global entorn als orígens de la 
institució fins arribar a dades més concretes.

Per tal de promocionar l’aprenentatge significatiu, les unitats didàctiques segueixen la 
següent estructura:

1. Informació prèvia on es presenten els objectius que permetran a l’estudiant 
conèixer allò que aprendrà.

2. Exposició sintetitzada dels conceptes mitjançant il·lustracions, mapes 
conceptuals, organigrames, … que engresquen i alhora permeten assolir una 
visió general i interrelacionada de la informació. A més a més, s’inclou un 
apartat de paraules clau que faciliten la comprensió de termes nous.

3. Proposta de treball: trobam una sèrie d’activitats amb diferent nivells de 
complexitat, que es poden realitzar totes o bé escollir aquelles que més bé 
s’adaptin a les característiques dels alumnes.

Esperam que aquesta publicació sigui per a vosaltres un instrument de consulta útil i 
contribueixi a un major coneixement de les nostres institucions autonòmiques en general i 
del Parlament en particular. 
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La mort de Franco l’any 1975 suposà el 
final de la dictadura (vegeu vocabulari 
a la pàg. 32). El 6 de desembre de 1978 
s’aprovà per referèndum (voc) l’actual 
Constitució Espanyola donant pas a la 
democràcia (voc), és a dir, al govern 
del poble. 

Actualment l’estat espanyol està dividit en 
17 comunitats autònomes (voc), a més 
de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 
Cada una d’aquestes comunitats autònomes 
té el seu propi Estatut d’Autonomia (voc), 
que és la llei o norma que regula el seu 
autogovern.

La Constitució (voc) és un text que recull les lleis fonamentals d’un estat o país. La Constitució 
Espanyola de 1978 regula, entre molts d’altres aspectes, els drets i deures de la ciutadania, el 
funcionament de les institucions, la forma política de govern de l’estat o l’organització territorial 
de l’estat espanyol.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears entrà en vigor l’1 de març de 1983 i és la llei 
que regula elements tan importants com les nostres institucions d’autogovern, els nostres 
símbols o els idiomes oficials. A continuació t’ho detallam esquemàticament.

          

• Quines són les principals institucions 
d’autogovern de les Illes Balears.

• La importància de l’Estatut d’Autonomia com 
a llei que regula el sistema d’autogovern.  

1
El sistema institucional autonòmic

Unitat 

Constitució Espanyola 
de 1978

Comunitats Autònomes Estatuts d’Autonomia

Galícia

Astúries Navarra

Cantàbria País Basc

La Rioja

Castella i Lleó

Castella-La Manxa

Andalusia

Extremadura

Regió
de Múrcia

Ceuta Melilla

Comunitat
Valenciana

Illes Balears

Illes Canàries

Aragó
Catalunya

Madrid

ESPANYA · Comunitats autònomes

El sistema institucional autonòmic · UNITAT 1 
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LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I L’ESTATUT D’AUTONOMÍA

           Què aprendrem?



REGULA

Institucions d’autogovern de les Illes Balears

Bandera i escut

El Parlament

Elegir el president
del Govern de

les Illes Balears

Exercir la més alta 
representació de la 

comunitat autònoma

Dirigir la política i 
l’administració de la 
comunitat autònoma

Exercir el govern,
l’administració

i la representació de 
cada una de les illes

Dirigir i coordinar
l’acció del govern

Executives
i administratives

Elaborar
i aprovar lleis

Controlar l’acció
del govern

FUNCIONS
PRINCIPALS

PODER
LEGISLATIU

PODER
EXECUTIU

FUNCIONS
PRINCIPALS

FUNCIONS
PRINCIPALS

FUNCIONS
PRINCIPALS

La presidència
de la comunitat

autònoma

El Govern de les
Illes Balears

Els consells
insulars

Idiomes oficials

Llengua 
catalana

Llengua 
castellana

UNITAT 1 · El sistema institucional autonòmic

L’Estatut d’Autonomia 
de les Illes Balears
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Activitats Unitat 1

1. Cerca i escriu els noms dels màxims representants de les següents institucions:

2. La bandera i l’escut són els principals símbols de les Illes Balears.

 Completa’ls amb els seus colors:

3. Sopa de lletres. Cerca les paraules següents:

 PARLAMENT, GOVERN, DIPUTADA, ESTATUT, DEMOCRÀCIA, INSTITUCIÓ

El sistema institucional autonòmic · UNITAT 1 

Govern de les Illes Balears

Parlament de les Illes Balears

Consell insular de la teva illa

Batle o batlessa del teu municipi

 P M P G G Q O N T D I

 S S A E S T A T U T N

 T K R Y A N S Y U R S

 D F L F E F T O A S T

 O Y A M R V D D U A I

 D E M O C R A C I A T

 M M E T G T R Z E R U

 F M N J U C T Q Y S C

 R F T P P E M T R Z I

 R E I D Z D Z Z A Y O

 A D F G O V E R N P P
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El Parlament es constitueix després de 
les eleccions autonòmiques. Vegem 
diversos aspectes d’aquestes eleccions, 
com per exemple qui pot votar, com és 
el vot (voc) que emet la ciutadania, qui 
es pot presentar o quants diputats i di-
putades (voc) elegeix cada illa. També 
veurem els drets i deures dels diputats i 
diputades.

A les Illes Balears som més d’un milió d’habitans i per 
decidir qualsevol qüestió no podem ni reunir-nos tots 
en un lloc, ni recollir l’opinió de tothom. Si volguéssim 
fer-ho així, necessitaríem anys per prendre decisions 
sobre qualsevol tema.

Per aquest motiu, els ciutadans i les ciutadanes de 
les Illes Balears, quan anam a votar a les eleccions al 
Parlament de les Illes Balears (eleccions autonòmiques), 
elegim aquelles persones que volem que siguin els 
nostres representants, és a dir, elegim els diputats i les 
diputades que formen el Parlament de les Illes Balears. 

QUI POT VOTAR?
A les eleccions autonòmiques poden votar aquelles persones que tenen la nacionalitat espanyola, 
estan censades a les Illes Balears i són majors de 18 anys.

QUI POT SER DIPUTAT O DIPUTADA?
Qualsevol persona amb nacionalitat espanyola, resident a Balears i que sigui major d’edat. 
Aquestes persones es presenten a les eleccions autonòmiques en llistes electorals de diferents 
partits polítics o coalicions.

          

• La importància del vot de la ciutadania.
• Qui pot votar.
• Qui pot ser diputat o diputada.
• Els drets i deures dels diputats i les diputades.  

           Què aprendrem?

2
EL PARLAMENT: com es constitueix ?

LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES

Unitat 

UNITAT 2 · El Parlament: Com es constitueix ? 
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El Parlament: Com es constitueix ? · UNITAT 2 

El vot de la ciutadania

Perquè poden 
votar tots

els ciutadans
i ciutadanes
de les Illes

Balears majors
de 18 anys

Perquè
tots els vots

valen el mateix

Perquè elegim
els nostres

representants
sense

intermediaris

Perquè podem 
votar qualsevol 

de les
candidatures

que es
presenten

Perquè
si el ciutadà o
la ciudadana

no vol, ningú no 
ha de saber el 
que ha votat

SUFRAGI
UNIVERSAL IGUAL DIRECTE LLIURE SECRET

El vot que els ciutadans i les ciutadanes dipositen dins les urnes té unes característiques 
concretes que fan que les eleccions siguin realment democràtiques.

T’ho resumim a continuació:

I saps quants de diputats i de diputades elegim a les Illes Balears?

Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears elegim 59 diputats i diputades i per saber quants 
en corresponen per illa es tingueren en compte dos factors molt importants: la població de cada 
illa i el territori, és a dir, el nombre de diputats i diputades depèn del nombre d’habitants de cada 
illa i totes les illes estan representades. Així, dels 59 diputats i diputades que formen el Parlament, 33 
són elegits o elegides per Mallorca, 13 per Menorca, 12 per Eivissa i 1 per Formentera.

MALLORCA

33

12

13

1

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES

CONSTITUEIXEN EL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS

VOT
DE LA CIUTADANIA

DIPUTATS I DIPUTADES
59

UNITAT 2 · El Parlament: Com es constitueix ? 

MALLORCA

33 13

MENORCA

12

EIVISSA

1

FORMENTERA

ESQUEMA DE LA UNITAT 2
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  El Parlament: Com es constitueix ? · UNITAT 2 

ELS DIPUTATS I LES DIPUTADES  

Els diputats i les diputades són elegits i elegides pel poble de les Illes Balears a les eleccions 
al Parlament. Quan prenen possessió del seu càrrec i del seu escó (voc), per un període de 
quatre anys, que és el temps que dura una legislatura (voc), passen a tenir uns drets (voc) i 
uns deures (voc) que han de complir. Aquí en teniu uns quants.

13

Assistir amb vot a les sessions
del ple i de les comissions

 de què formen part

Assistir a les sessions
del ple i de les comissions

de les què formen part

Adequar la seva
conducta al Reglament

i respectar l’ordre, la cortesia
 i la disciplina parlamentària

Recaptar dades,
informes o documents
als organismes públics

Per la seva activitat
representativa tenen dret a

 percebre una retribució
 econòmica

Estan obligats a fer declaració
 dels seus béns patrimonials
 i d’aquelles activitats que
 els proporcionin ingressos

 econòmics o puguin
 proporcionar-los

Formar part, almenys,
d’una comissió parlamentària

No poden aprofitar la seva 
condició de parlamentaris
en activitats professionals

DRETS DEURES



Activitats Unitat 2

1. Encercla els dos elements principals que es tingueren en compte a l’hora d’establir el 
nombre de diputats i diputades que s’han d’elegir a cada una de les Illes Balears?

3. Si una legislatura són quatre anys i la primera va ser entre els anys 1983 i 1987, calcula 
a quina legislatura ens trobam actualment.

AJUNTAMENTS    -    POBLACIÓ    -    HISTÒRIA    -    TERRITORI     -    COTXES

UNITAT 2 · El Parlament: Com es constitueix ? 
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Mallorca 13
Menorca 1
Eivissa 33
Formentera 12

2. Quants diputats i diputades elegeix cada illa? Uneix l’opció correcta.



El Parlament té diverses funcions, totes 
elles molt importants. En aquest punt 
les coneixerem i desenvoluparem la 
seva funció principal, la legislativa i, 
de manera esquemàtica, veurem quines 
són les passes més importants que 
s’han de fer perquè un text es converteixi 
en llei (voc). 

• Quines són les principals funcions del Parlament.
• Que la més important és fer lleis (funció legislativa).
• Què es legisla en el Parlament.
• Com es fan les lleis (el procediment legislatiu).

3
Les funcions del Parlament 

Unitat 

ELABORAR 
I APROVAR 

LLEIS

FUNCIONS

REPRESENTAR 
EL POBLE

DE LES ILLES 
BALEARS

Les funcions del Parlament · UNITAT 3 

PRINCIPALS FUNCIONS DEL PARLAMENT

Quan hem anomenat les institucions d’autogovern a la Unitat 1, hem vist que el Parlament té 
diverses tasques encomanades. Mitjançant la següent graella, t’explicam detingudament quines 
són les funcions més importants.

ELEGIR EL/LA 
PRESIDENT/A 
DEL GOVERN 
DE LES ILLES 

BALEARS

APROVAR ELS 
PRESSUPOSTS 

DE LA
COMUNITAT 
AUTÒNOMA

CONTROLAR 
L’ACCIÓ DE 

GOVERN

Tota societat 
ha de menester
normes o lleis 
que regulin el 

dia a dia

Aquesta funció 
s’anomena

funció
legislativa

Els diputats i 
les diputades 

han estat 
elegits per 

la ciutadania 
de les Illes 

Balears,
per aquest 

motiu 
representen 

el poble 
de les Illes 

Balears

Els diputats i 
les diputades 

elegeixen 
entre ells
la persona 

que ha de ser 
el president

o 
la presidenta 
del Govern

Abans 
d’acabar 

l’any,
el Parlament 

aprova 
la Llei de 

Pressuposts 
que estableix 

com i amb 
què el Govern 

de les Illes 
Balears 

gastarà o 
invertirà els 
doblers de 

tots

El Govern 
ha de retre 
comptes de 

la seva tasca

Per aquest 
motiu el 

Parlament té 
una sèrie de 
mecanismes 

per saber què 
fa o deixa de 

fer
el Govern
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           Què aprendrem?



UNITAT 3 · Les funcions del Parlament

Com sabeu, la funció principal d’una escola és ense-
nyar, la d’un hospital és curar i, com hem vist, la funció 
principal del Parlament és legislar, és a dir, fer lleis o 
normes generals dirigides a regular una activitat que es 
desenvolupa a la nostra societat.

Hem de tenir en compte que una llei que sorgeix del 
Parlament és un procés totalment democràtic ja que els 
diputats i les diputades que hi intervenen i que són els 
que fan les propostes, els debats i les votacions, han 
estat elegits pel poble i tots ells han expressat les seves 
opinions sobre el tema que es legisla.

Les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears 
(igual que per la resta de parlaments autonòmics) han 
de respectar el que estableix la Constitució Espanyola i 
l’Estatut d’Autonomia.

LA FUNCIÓ LEGISLATIVA

Què és una llei?

Una LLEI és la norma o conjunt de normes de caràcter general i obligatori, dictada per un 
parlament.

Les lleis afecten aspectes tan importants i diversos com l’educació, la cultura, l’esport, la sanitat, 
el turisme, el transport públic, l’urbanisme, la indústria, el comerç, el medi ambient,...

Per exemple,

• Per regular el renou,
 es va aprovar la Llei 1/2007, de 16 de març de 2007, contra la contaminació acústica 

de les Illes Balears.

• Per prohibir fumar en llocs públics,
 es va aprovar la Llei 4/2005, de 29 d’abril de 2005, sobre drogodependències i altres 

addiccions a les Illes Balears.

En quines matèries pot legislar el Parlament de les Illes Balears?

El Parlament de les Illes Balears pot fer lleis sobre aquelles matèries que són de la seva 
competència i que estan recollides a la Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears.

Les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears tenen el mateix rang que les aprovades 
pel Congrés de Diputats.

16



Les funcions del Parlament · UNITAT 3 

Com es fan les lleis?  El procediment legislatiu 

Un document o text, perquè el Parlament el converteixi en llei, ha de passar per diferents òrgans 
i seguir unes passes determinades que el Reglament (voc) estableix. És el que es denomina 
procediment legislatiu. Si és el Govern que té la iniciativa de presentar el document al 
Parlament, perquè aquest es pugui debatre i els diputats i les diputades fer-hi les observacions 
que considerin, es denomina projecte de llei. Per altra banda, si són els diputats i les diputades, 
els consells insulars o la ciutadania (mitjançant la iniciativa legislativa popular) els que fan la 
proposta al Parlament es diu que s’ha presentat una proposició de llei. Observa el següent 
esquema.

Els projectes i les proposicions de llei tenen algunes diferències en la seva tramitació però 
segueixen un procediment comú que et resumim esquemàticament.

Nom de les lleis

Una vegada aprovades les lleis, se’ls posa un nom que, si us hi fixau ja ens dona pistes sobre 
l’any en què s’aprova i també sobre el tema que regula.

Exemple:

- Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora i la supressió de les 

MESA

GOVERN
DE LES ILLES

BALEARS

DIPUTATS
I DIPUTADES

CONSELLS
INSULARS

PROPOSICIÓ DE LLEIPROJECTE DE LLEI

CIUTADANIA
Iniciativa

legislativa popular 

COMISSIÓ PLE

INICIATIVA LEGISLATIVA

PUBLICACIÓ 

La Mesa
del Parment

qualifica el text
i si aquest

s’ha presentat
segons marca
el Reglament,
es tramet a la
comissió que

pertoca

La comissió
pertinent

(de Turisme,
d’Educació,

de Salut,
d’Economia, …)
treballa sobre

el text i es fa un
primer debat

El text que surt
de la comissió es
debat novament

en el Ple

 Si la majoria dels
diputats voten a
favor el text es
converteix en

LLEI

La llei es
publicada

al BOIB i és
d’obligat

compliment
per a tots els
ciutadans i

les ciutadanes
de les Balears
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Activitat Unitat 3

UNITAT 3 · Les funcions del Parlament
18

1. DEBAT D’UNA LLEI  

Imaginau que la vostra aula és un parlament. Dividiu-la en dos o tres grups.
Cada grup ha de defensar una postura diferent sobre un tema escollit.

Aquí us proposam diversos temes genèrics per debatre:

• Triau els alumnes que han de formar la Mesa de l’aula (Mesa del Parlament).

• Elegiu entre vosaltres dos portaveus per grup (portaveus dels grups parlamentaris).

• Recordau les normes (Reglament) per les quals es regeixen els debats.

• Quan s’hagi acabat el debat, realitzau una votació. Escolliu, almenys, dos tipus de votació 
diferent (veure pàgina 25 - Tipus de votació).

- Canvi climàtic.
- Turisme.
- Noves tecnologies.
- Transport públic.



La teva escola i el Parlament, encara 
que amb tasques molt diferents, s’or-
ganitzen de manera molt semblant.

Amb una sèrie de paral·lelismes, com-
provarem aquesta afirmació i enten-
drem millor com funciona i s’estructura 
el Parlament.

   

• Conèixer que el Parlament s’organitza i es regeix 
per un reglament.

• Com funciona i s’organitza la institució. 
• Quins són els òrgans parlamentaris, la seva 

composició i funcions.

4
Organització del Parlament

Unitat 

Organització del Parlament · UNITAT 4 

EL REGLAMENT  

El teu centre educatiu disposa d’un reglament que, entre molts d’altres aspectes, estableix 
qui ha de dirigir el centre (equip directiu), quins drets i quines obligacions tenen el professorat i 
l’alumnat, els horaris, i quines coses s’han de fer i com s’han de fer.

El Parlament de les Illes Balears també té el seu reglament que estableix les normes per les 
quals es regeixen els treballs parlamentaris. En aquest reglament queden regulats els drets i 
deures dels diputats i les diputades (que ja hem vist a la Unitat 2), l’organització (els òrgans) i el 
seu funcionament (com s’han de fer els debats i les reunions al Parlament de les Illes Balears).

ELS ÒRGANS PARLAMENTARIS

Al Parlament hi ha uns 
sèrie d’òrgans, amb 
funcions molt concretes i 
diferents, que organitzen 
els treballs parlamentaris. 

Aquests òrgans són el 
president o la presidenta 
del Parlament, la Mesa, els 
grups parlamentaris, la 
Junta de Portaveus, la 
Diputació Permanent, el 
Ple i les comissions.

Sala de plens

19
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UNITAT 4 · Organització del Parlament 

EL PRESIDENT I LA MESA DEL PARLAMENT

Així com a la vostra escola teniu un director o una directora i un equip directiu que gestionen 
i organitzen el centre, al Parlament tenim un president o una presidenta i una Mesa que 
realitzen aquesta mateixa funció.

Després de les eleccions, a la sessió constitutiva del Parlament, els diputats i les diputades 
elegeixen qui serà el president o la presidenta del Parlament. Una vegada elegit o elegida, 
té les següents funcions:

També s’elegeixen els diputats i les diputades que formaran, juntament amb el president o la 
presidenta, la Mesa del Parlament, que és l’òrgan de govern i gestió del Parlament. En el 
següent gràfic veuràs la seva composició i principals funcions. 

PRESIDENT O PRESIDENTA DEL PARLAMENT

MESA DEL PARLAMENT

Membres Funcions principals

Representa
el Parlament

President o presidenta
del Parlament

Organitzar el treball
parlamentari

Dirigeix i
controla

els debats

2 vicepresidents
i/o vicepresidentes

Qualificar els escrits
i els documents

Compleix i fa
complir

el Reglament

2 secretaris
i/o secretàries

Fixar el calendari dels
plens i de les comissions
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Organització del Parlament · UNITAT 4 

ELS GRUPS PARLAMENTARIS I LA JUNTA DE PORTAVEUS

Un altre òrgan d’organització molt important és la Junta de Portaveus i per explicar-t’ho hem 
d’anar un poc enrere. Si te’n recordes, hem dit que a les eleccions autonòmiques es presenten 
llistes electorals de diferents partits polítics o coalicions, aleshores, una vegada fetes les 
eleccions, els diputats i les diputades elegits pel mateix partit polític o coalició formen un grup 
parlamentari (amb un mínim de tres diputats i/o diputades).

En aquesta legislatura, l’hemicicle (voc) està constituït per vuit grups parlamentaris: el Grup 
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari Popular, el Grup Parlamentari Unidas Podemos, el 
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Grup Parlamentari VOX 
Actua Baleares, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt 
i un diputat no adscrit.

Cada grup parlamentari té un portaveu (voc) que el representa, i la reunió de tots els portaveus 
dels grups parlamentaris, juntament amb la Mesa, constitueix la Junta de Portaveus.

COMPOSICIÓ DE L’ACTUAL MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament durant una sessió plenària
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President: Sr. Vicenç Thomas i Mulet

Vicepresidenta primera: Sra. Gloria Santiago i Camacho

Vicepresident segon: Sr. J. Manuel Lafuente i Mir

Secretària primera: Sra. Joana Aina Campomar i Orell

Secretari segon: Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero



UNITAT 4 · Organització del Parlament 

GRUPS PARLAMENTARIS

GP
Popular

GP
Socialista

GP
Unidas

Podemos

GP
MÉS per
Mallorca

GP
VOX

Actua
Baleares

GP
Ciudadanos

GP
Mixt

Diputat 
no adscrit

GP El Pi
Proposta per

les Illes
Balears

PORTAVEU
de cada grup parlamentari

JUNTA DE PORTAVEUS

FUNCIONS PRINCIPALS

Proposar l’ordre del dia
i el calendari de sessions

Ordenar els treballs
i debats parlamentaris

LA DIPUTACIÓ PERMANENT

És l’òrgan que vetlla pels poders del Parlament en els períodes que aquest no es troba reunit, 
com per exemple el temps en què el Parlament es troba dissolt perquè s’han de fer noves 
eleccions autonòmiques o entre els períodes de sessions (voc).

EL PLE I LES COMISSIONS

Per altra banda, els diputats i les diputades, per dur endavant les funcions del Parlament, es 
reuneixen en sessió (voc) plenària (ple) i en comissions.

El Ple és el màxim òrgan del Parlament i el formen els 59 diputats i diputades que integren 
el Parlament. En les sessions plenàries és on es debaten, s’aproven o es rebutgen, en darrera 
instància, totes les iniciatives parlamentàries.
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Organització del Parlament · UNITAT 4 

SESSIONS

En ple

59 diputats i diputades
del Parlament

13 diputats i diputades
amb representació

de tots els
grups parlamentaris

Màxim òrgan
on s’aproven
o es rebutgen
els projectes

o les proposicions
de lleis presentats

Preparen els assumptes 
que es veuran en el Ple

En comissions

Moment d’una sessió plenària

En canvi, les comissions estan formades per 13 diputats i diputades, amb representants 
de tots els grups parlamentaris i la seva funció principal és preparar els assumptes que després 
es debaten en el ple.
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UNITAT 4 · Organització del Parlament 

Per al bon funcionament de la teva 
aula, segur que teniu unes normes de 
conducta que tots heu de complir. Al 
Parlament, quan els diputats i les di-
putades es reuneixen, també han de 
seguir unes pautes que faciliten la 
bona marxa dels treballs. 

       

• Com es fan les reunions dels diputats i les 
diputades.

• El tipus de votacions.
• Les publicacions del Parlament.

Els debats

ORGANITZACIÓ DELS DEBATS

T’imagines que a les sessions, tant del ple com de les comissions, no hi hagués unes normes a 
seguir i que els diputats i les diputades parlassin tots al mateix temps i sense cap tipus d’ordre? 
Segur que no s’entendrien. És per aquest motiu que als debats (voc) hi ha unes regles que 
resumim a la pissarra.

ELS DEBATS: regles a seguir

1. Cap diputat ni diputada no pot parlar sense haver demanat 
la paraula a la presidència del Parlament.

2. Ningú no pot ser interromput quan parla.

3. Les intervencions duren generalment 5 o 10 minuts.

4. El diputat o la diputada pot parlar des de la tribuna d’oradors 
o des del seu escó.

  5. Hi ha torns a favor i en contra.
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Organització del Parlament · UNITAT 4 

ORDRE DEL DIA

Quan els diputats i les diputades del Parlament es reuneixen, sigui en Ple o en comissions, tenen 
un ordre del dia (voc) establert, és a dir, saben sobre quins punts o temes determinats debatran.

VOTACIONS

Una vegada acabats els debats, i sempre que sigui necessari per saber quina és l’opinió majoritària 
dels diputats i les diputades sobre el tema tractat, es procedeix a la votació i decideixen si 
voten a favor, en contra o s’abstenen. Una llei s’aprova quan la majoria (voc) dels diputats i les 
diputades així ho decideix. 

LES PUBLICACIONS

Tot allò que es debat i es discuteix queda enregistrat en 
arxius d’àudio i vídeo. Després aquesta informació es 
transcriu i publica al Diari de Sessions del Parlament 
que pots consultar al lloc web www.parlamentib.es

En aquest mateix lloc web, pots seguir les sessions del 
Ple en directe.

Una altra publicació és el Bulletí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears (BOPIB) on figuren 
totes les iniciatives parlamentàries.

ORDINÀRIA SECRETA
PÚBLICA 

PER CRIDA
PER 

ASSENTIMENT

Mitjançant el
sistema de

votació
electrònic

Mitjançant una
papereta

Els diputats i
les diputades

expresen el seu
vot en veu alta

Quan, a proposta
del president o

de la presidenta,
tothom hi està

d’acord

TIPUS DE VOTACIÓ
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Activitats Unitat 4

1. Quants de diputats i diputades formen la Mesa del Parlament. Escriu els seus noms i 
càrrecs.

3. Cerca al diccionari la paraula “HEMICICLE”. Escriu el seu significat.

2. Observa la distribució d’escons de l’hemicicle. Quants d’escons té cada grup parlamentari?
 Pensa que els membres de la Mesa són diputats i diputades que pertanyen a un grup parlamentari. 

Els membres del Govern (en gris) poden o no ser diputats i diputades del Parlament, si ho són, també 
formen part d’un grup parlamentari.

UNITAT 4 · Organització del Parlament 

Grup Parlamentari Socialista

Grup Parlamentari Popular

Grup Parlamentari Unidas Podemos

Grup Parlamentari Ciudadanos

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears

Grup Parlamentari Mixt

Diputat no adscrit
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Almudaina

Palau
March

L’any 1983, el Parlament adquirí aquest 
edifici perquè fos la seva seu (voc). 
L’any 1990 va ser declarat BIC (Bé 
d’Interés Cultural) per la seva història i 
arquitectura.

Per aquest motiu, la seu del Parlament és 
patrimoni de les Illes Balears, patrimoni 
de tots.

     

• Conèixer la història de l’edifici del Parlament i el 
seu patrimoni.

• Què es feia antigament i què es fa actualment 
dins l’edifici del Parlament. 

• Familiaritzar-nos amb la seva distribució.

5
Visita a la seu del Parlament

Unitat 

Visita a la seu del Parlament · UNITAT 5 

ON ESTÀ SITUAT EL PARLAMENT?  

L’edifici del Parlament es troba en el centre històric de Palma, situat entre el carrer Conquistador i el 
carrer Palau Reial, prop de Cort, del Consell Insular de Mallorca, de la Seu o del Palau de l’Almudaina.

COM ÉS L’EDIFICI DEL PARLAMENT?

UN POC D’HISTÒRIA DE L’EDIFICI

L’edifici del Parlament era antigament la seu d’una societat recreativa i cultural anomenada 
Círculo Mallorquín. El seus socis eren nobles i burgesos que realitzaven activitats relacionades 
amb la literatura, la pintura o la música. Tenien sala de balls, sales de tertúlia, una biblioteca, una 
sala per fer esgrima, una d’escacs, un casino i una sala amb billars. En general s’hi realitzaven 
actes culturals, recreatius, balls i festes, tot dins un ambient de luxe i esplendor.
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UNITAT 5 · Visita a la seu del Parlament 

La construcció de la seu del Círculo Mallorquín 
va començar a mitjans del segle XIX (entre els 
anys 1848 i 1851) i era de dimensions molt més 
reduïdes que l’actual. Comprenia una planta i 
un pis tant al vessant de la façana del carrer 
Conquistador com al del carrer Palau Reial.

Entre els anys 1913 i 1918 es realitzà una gran 
ampliació i reforma de l’edifici que determinà 
la seva actual estructura, que s’ha mantingut 
fins a dia d’avui sense canvis significatius.

El 1983, el Parlament adquirí aquest immoble 
perquè fos la seva seu, adaptant-lo i adequant-
lo a les noves necessitats. Cada sala, llevat de 
la biblioteca, té actualment un ús molt diferent 
del que tenia antigament.

A continuació, passarem a fer un recorregut 
per les sales més importants de l’edifici, 
explicant de cada una un poc de la seva 
història i la seva funció actual.

5 Gabinet de Presidència
6 Vestíbul principal
7 Entrada Palau Reial
8 Sala del Senat
9 Sala de Plens o Sala de les Cariàtides 

10 Sala Groga
11 Sala de Passes Perdudes
12 Sala Montenegro

13 Vestíbul biblioteca
14 Biblioteca
15 Sala Verda

1 Entrada Conquistador  
2 Vestíbul Conquistador
3 Antic restaurant
4 Sala d’Actes

4 3
1

2

Conquistador

10 11 12 5

6

789

 Palau Reial

15

14

13

PLANTA BAIXA PLANTA NOBLE PRIMERA PLANTA

Observa el plànol de les tres principals plantes de l’edifici del Parlament de les Illes. Imagina i situa’t:
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Visita a la seu del Parlament · UNITAT 5 

LA PLANTA BAIXA

LA PLANTA NOBLE

RECORREGUT PER LES PRINCIPALS SALES

Sala d’Actes 
Sala multifuncional que s’utilitza per a conferències, 
actes protocol·laris, reunions i exposicions diverses. 
Acull les obres cedides per l’artista americà Ritch Miller.

Véstíbul d’entrada del carrer Conquistador 
Entrada principal a la seu del Parlament. És una zona 
de distribució des de la qual es pot accedir a la Sala 
d’Actes, a l’antic restaurant i a la planta noble.

Sala de Passes Perdudes
A més d’acollir actes protocol·laris, aquest espai és uti-
litzat pels diputats i les diputades per parlar entre ells o 
amb els mitjans de comunicació.

Vestíbul d’entrada del carrer Palau Reial
És l’espai més lluminós i diàfan de tot l’edifici i on 
s’uneixen les escales que arriben del vestíbul de la planta 
baixa amb les que accedeixen a la primera planta.
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Sala del Senat 
Aquí es reuneix la Mesa del Parlament. També s’utilitza 
com a sala protocol·lària per a actes diversos i per rebre 
aquelles audiències més nombroses.

Sala Montenegro
Per la seva rellevància, és el despatx de la Presidència del 
Parlament i s’utilitza bàsicament com a sala protocol·lària 
per rebre les audiències i visites oficials.

2 4

7 8

12 11



UNITAT 5 · Visita a la seu del Parlament 

LA PRIMERA PLANTA

Biblioteca 
Està especialitzada en llibres de temàtica jurídica i dret cons-
titucional. És una biblioteca pública i la ciutadania hi pot ac-
cedir per consultar el fons bibliogràfic i llegir la premsa diària. 

Sala Verda  
Una de les dues sales de comissions del Parlament. Anti-
gament fou una sala de joc del Círculo. S’han conservat 
els vitralls plomats d’estil modernista i la lluminària central. 

30

Sala de Plens
Acull l’hemicicle parlamentari. És l’espai on els diputats i les diputades del Parlament es reuneixen en sessió 
plenària i on s’aproven les lleis per a tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. Anomenada també Sala 
de les Cariàtides, fou dissenyada per Ricard Anckermann entre els anys 1882 i 1884 com a sala de balls, festes i 
concerts del Círculo Mallorquín.

9
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Visita a la seu del Parlament · UNITAT 5 

La seu de la Universitat

Un palau reial

La seu del Círculo Mallorquín

Sala d’Actes

Sala del Senat

Sala de Passes Perdudes

1848

1983

1977

Sala de les Cariàtides

Sala d’esgrima

Biblioteca

Únicament els diputats i de les diputades del Parlament.

Tothom perquè és pública.

Les persones que fan feina al Parlament.

Activitats Unitat 5

2. L’actual edifici del Parlament era abans... 

3.  A quina sala es reuneix la Mesa del Parlament?

1. A quin any aquest edifici va passar a ser la seu del Parlament?

4. La sala de Plens també s’anomena...

5. Qui pot accedir a la biblioteca?
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Vocabulari

Comunitats autònomes: Entitats en què es divideix el territori espanyol. Disposen d’un Estatut 
propi que regula la seva autonomia política i adminstrativa.

Constitució: Llei fonamental d’un estat que recull els drets i les obligacions principals dels ciutadans 
i ciutadanes i regula el funcionament de les institucions.

Debat: Intercanvi d’idees o d’arguments sobre un assumpte.

Democràcia: Sistema polític en què el govern emana del poble i aquest elegeix el seus governants 
mitjançant eleccions.

Deure: El que es té obligació de fer, especialment si és per imposició legal o moral.

Dictadura: Sistema polític en què tot el poder de l’estat és assumit per una sola persona.

Diputat/da: Persona que, per elecció, esdevé membre d’un parlament i que representa el poble. 

Dret: Conjunt de normes establertes per llei que regulen l’organització social.

Escó: Lloc a la sala de plens d’un parlament on s’asseuen els diputats i les diputades.

Estatut d’Autonomia: Conjunt de regles per al govern d’una comunitat autònoma.

Hemicicle: Sala central d’un edifici o recinte amb cadires col·locades en files escalonades i 
distribuïdes en forma de semi cercle, orientades en direcció a una tribuna.

Legislatura: Període de temps que hi ha entre la constitució del Parlament i la seva dissolució. 
Una legislatura dura habitualment quatre anys.

Llei: Norma o conjunt de normes de caràcter general i obligatori dictada per un parlament.

Majoria: Major part de vots emesos en una votació. Opció que obté més vots.

Ordre del dia: Relació ordenada dels assumptes que s’han de tractar en una sessió del Ple o 
d’una comissió.

Període de sessions: Cadascun dels dos períodes en què es duen a terme sessions ordinàries 
del Parlament; l’un va de setembre a desembre; l’altre de febrer a juny.

Portaveu: Persona que duu la veu del seu col·lectiu, en aquest cas, del seu grup parlamentari, 
per manifestar, comunicar i respondre en nom seu.

Referèndum: El govern, mitjançant una votació, demana al poble sobre una qüestió determinada.

Reglament del Parlament: Conjunt de normes i disposicions que regula el funcionament 
intern del Parlament i la seva organització.

Sessió: Reunió que realitzen els membres d’un parlament, durant un temps determinat i amb 
un ordre del dia establert.

Seu: Lloc on té el domicili una entitat, institució, etc.

VOCABULARI
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