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7. Activitat institucional

7.1.- Medalles d’Honor 
La Mesa del Parlament, en la sessió de dia 14 de maig del 2008, va acordar crear les Medalles d’Honor del 
Parlament de les Illes Balears.

Les primeres Medalles d’Honor varen ser lliurades durant l’acte commemoratiu del 25è aniversari de 
la constitució del Parlament a tots els presidents del Parlament d’aquests vint-i-cinc anys, i als diaris 
d’informació general de les Illes Balears que havien superat els cent anys d’història, com són Última Hora, 
Diario de Mallorca-La Almudaina i Diario de Ibiza.

En l’edició de l’any 2010, les Medalles d’Honor varen ser lliurades a Fèlix Pons Irazazábal, a Raimundo Clar 
(a títol pòstum) i a l’Editorial Moll.

7.2.- Relacions amb els altres parlaments autonòmics

7.2.1. Conferències de Presidents de Parlaments Autonòmics

24 d’abril del 2008.- Assistència de la presidenta a la Conferència de Presidents de Parlaments autonòmics 
celebrada a l’Assemblea de Madrid.

20 de setembre del 2010.- Assistència de la presidenta a la Conferència de Presidents de Parlaments 
autonòmics celebrada a Santiago de Compostel·la amb motiu de l’any xacobeo.

7 de març del 2011.- Assistència de la presidenta a la Conferència de Presidents de Parlaments autonòmics 
celebrada a Pamplona.
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7.2.2. Conferències d’Assemblees Legislatives de les Regions Europees

22 d’octubre del 2007.- Assistència de la presidenta a la xI Conferència de Presidents de Parlaments 
d’Assemblees Legislatives de les Regions Europees celebrada a Berlin.

7.3.- Relacions amb altres institucions
21 de setembre del 2007.- Trobada amb una delegació del govern de la regió de north Ayrshire (Escòcia).

3 de desembre del 2007.-  Assistència de la vicepresidenta primera i del vicepresident segon a la reunió de 
presidents de l’Eurorregió Pirineus-Mediterrània.

2008.- Amb motiu de la commemoració dels 800 anys del naixement del Rei Jaume I el Conqueridor, la 
presidenta i els membres de la Mesa varen participar en els actes organitzats. La vicepresidenta primera i 
el secretari primer varen assistir als actes celebrats a Montpellier (febrer) i la presidenta va assistir als actes 
celebrats al Monestir de Poblet (març) i al Palau de l’Almudaina (desembre).

19 de febrer del 2009.- Actes commemoratius del Dia de les Illes Balears a Brussel·les: trobada de la 
presidenta i els membres de la Mesa amb membres del Parlament Europeu a Brussel·les; inauguració de 
l’exposició “Els costos de la insularitat a la Mediterrània” i visita al Parlament de Bèlgica.

7 de maig del 2009.- Trobada  de la presidenta i els membres de la Mesa amb una delegació del Parlament 
d’Escòcia a la seu d’aquesta institució.

2 de novembre del 2009.- Visita d’una delegació de membres de la Comissió d’Assumptes Socials del 
Parlament a les institucions de la Unió Europea a Brussel·les.

30 de setembre del 2010.- Reunió al Parlament de les Illes Balears del president del Parlament de nova 
Zelanda i una delegació de membres d’aquest amb la presidenta del Parlament.

12 de gener del 2011.- Audiència oferta per Marios Garoyian, president del Parlament de xipre, a la 
presidenta i als membres de la Mesa.
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7.4 .- Actes del 25è aniversari
El Parlament de les Illes Balears organitzà l’any 2008 tota una sèrie d’actes encaminats a celebrar els seus 
vint-i-cinc anys d’existència, d’ençà aquella primera sessió plenària celebrada a la Llonja de Palma, dia 31 
de maig del 1983.

L’acte central se celebrà dia 31 de maig, al Palau de l’Almudaina, a la sala Gòtica, on es lliuraren les 
Medalles d’Honor del Parlament als presidents de la  cambra i als tres mitjans de comunicació centenaris 
de les Illes: Diario de Ibiza, Diario de Mallorca i Última Hora. Els discursos anaren a càrrec de la presidenta 
del Parlament, Maria Antònia Munar, en nom de la cambra, i de l’expresident Pere Rotger, en nom de tots 
els guardonats. Prèviament es va poder gaudir d’un audiovisual que projectà els moments més significatius 
del Parlament durant el darrer quart de segle. També es gaudí d’un recital de piano a càrrec del concertista 
Andreu Ramis.

Al pati d’Armes, els assistents pogueren visitar una exposició fotogràfica que narrava la història més 
significativa de la cambra. També es reproduïren les portades dels diaris de la data de la constitució del 
primer Parlament.

Altres actes que s’organitzaren al voltant de la commemoració de l’aniversari foren:

20 de febrer del 2008.- Inauguració de l’exposició “Logotips commemoratius del 25è aniversari de la 
constitució del Parlament”. 

1 de març del 2008.- Acte institucional amb motiu de la Diada de les Illes Balears.

7 de maig del 2008.- Lliurament dels premis I concurs d’Expressió Escrita “25 anys-25 valors”.

14 de maig del 2008.- Presentació del segell commemoratiu del 25è aniversari de la constitució del 
Parlament de les Illes Balears.

20 de maig del 2008.- Presentació del Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei.

23 de maig del 2008.- Inici de les jornades de Portes Obertes a la seu del Parlament. 
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7.5.- Actes
20 de setembre del 2007.-  Presentació del llibre Los Estatutos de los Partidos Políticos Españoles, de Joan 
Oliver Araujo i Vicenç Calafell Ferrà.

27 de febrer del 2008.- Presentació del llibre Jornada sobre Violència de Gènere.

16 d’abril del 2008.-  Presentació del llibre Manolo Bonet Menorca-Binde.

17 d’abril del 2008.-  Presentació del primer volum de les Memòries de Jordi Pujol.

20 de maig del 2008.- Presentació del Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei.

25 de setembre del 2008.- Jornades relatives al Tractat de Lisboa de la Unió Europea.

21 de novembre del 2008.- Presentació del llibre Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente, 
de Julia Sevilla i Asunción Ventura.

9 de desembre del 2008.- Commemoració del Dia Mundial de la Diabetes.

18 de desembre del 2008.- Presentació del llibre Comentaris a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

21 de maig del 2009.- Conferència de Strother Murray, agregada políticomilitar i primera secretària 
de l’Ambaixada dels Estatus Units a Madrid: “La formulació de la política exterior nord-americana a 
l’actualitat”.

29 de maig del 2009.- Presentació del llibre L’Àngel del no-res de Carles Marín.
 
6 d’octubre del 2009.- Jornada relativa al control de valoració de la salut cardiovascular als Parlaments, sota 
el lema: El teu cor és vital.

9 de desembre del 2009.-  Acte d’imposició del Distintiu Segle d’Or de la República de Bulgària a Pere Serra 
Bauzà i a Bernat Quetglas Riego.
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24 de febrer del 2010.- Descobriment del retrat de Pere Rotger, president del Parlament durant la VI 
legislatura.

25 de març del 2010.- Presentació de la segona edició del llibre: Legislació de les Illes Balears. Textos 
fonamentals (I), editat per l’Institut d’Estudis Autonòmics.

27 de març del 2010.- Acte commemoratiu del 25è aniversari de la creació del Consell de Joventut de les 
Illes Balears.

6 d’abril del 2010.-  Conferència d’Aminetu Haidar relativa a “La lluita pel respecte als drets humans al 
Sàhara Occidental”.

21 d’abril del 2010.- Presentació del llibre La marina medieval mallorquina 1250-1450, de Guillem Morro 
Veny.

28 d’abril del 2010.- Presentació del llibre Els drets dels menors davant les tecnologies de la informació i la 
comunicació.

1 de desembre del 2010.- Lectura del manifest d’UnICEF sobre els drets dels nins.

11 de març del 2011.- Presentació del llibre Las parlamentarias en la I Legislatura: Cortes Generales (1979-
1982), dirigit per Julia Sevilla.

22 de març del 2011.- Campanya de donació de sang entre les diputades i els diputats.
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Anualment el Parlament de les Illes Balears ha organitzat actes  
amb motiu de les commemoracions següents:

Commemoració del Dia Oficial de l’Holocaust.

Presentació de l’Informe del Compte General de la CAIB a càrrec dels síndics de Comptes.

Presentació de la Memòria sobre l’estat, el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears a càrrec del seu president.

Commemoració de l’aniversari de la signatura del Conveni de Viena sobre Relacions Consulars.

Presentació del Butlletí de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, en aplicació del 
conveni signat amb aquesta acadèmia.

Presentació de la Memòria sobre l’economia, la societat i el treball elaborada pel Consell Econòmic i Social, 
així com d’altres publicacions d’aquest consell.

Acte de lliurament del Premi Antoni Monserrat Moll al mèrit estadístic (des de l’any 2009).

Acte amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Acte de recepció de nins i nines sahrauís.
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7.6.- Convenis 
Convenis en vigor

Col·laboració amb l’Acadèmia de Jurisprudència (desembre 2000).

Col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de pràctiques dels estudiants de la 
llicenciatura de dret (abril 2005).

Nous convenis

Col·laboració amb l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (gener 2008).

Col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per al patrocini de l’edició d’un llibre de comentaris al 
l’Estatut d’Autonomia (gener 2008).

Col·laboració amb el centre d’ensenyament superior Alberta Giménez (març 2009).

Adhesió a l’Acuerdo Marco con el Ministerio de Economía y Hacienda. Annex 1. Central de compras de 
ordenadores personales i software ofimático, (març 2011).




