El Parlament

Salutació
Diu l’Estatut d’Autonomia respecte al Parlament que representa al poble de les Illes Balears,
que exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l’acció de govern i exerceix totes les funcions que li atribueix el propi estatut. El Parlament es constitueix per tant en un dels pilars fonamentals del nostre sistema d’autogovern i
en representant privilegiat del sentir i expressió de la voluntat del poble balear.
El Parlament és un dels tres eixos que vertebra el sistema democràtic i participatiu en exercir
el poder legislatiu en equilibri amb els poders executiu i judicial, i és on es veu efectivament
representada la societat en el seu conjunt a través dels seus diputats i diputades, en aquest
cas, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Com a primera institució representativa de la nostra comunitat, ha de mantenir una estreta
relació amb la ciutadania. No podem oblidar que són precisament els ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes els protagonistes i destinataris de les decisions que els diputats
prenen en nom seu.
Aquí trobareu descrites les principals funcions del Parlament, com són les d’elegir al president o presidenta de la comunitat autònoma, aprovar lleis, exercir un control del govern a
través de preguntes o interpel·lacions, enriquir la participació i el debat polític amb la presentació d’iniciatives com les mocions i les proposicions de llei que emergeixen dels diferents
grups parlamentaris.
Aquesta publicació té la finalitat de donar a conèixer als qui s’acostin al Parlament les seves
normes de funcionament i de treball, unes normes que es van iniciar amb la seva constitució,
l’any 1983, i que s’han anat adaptant a les noves necessitats i situacions amb el transcórrer
del temps.
El Parlament, casa de tots.

www.parlamentib.es
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1 El Parlament
El Parlament és la institució que representa el poble de les Illes Balears. La constitució del
primer Parlament es va dur a terme dia 31 de maig de 1983, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, un cop que la Constitució Espanyola de 1978 reconegués el
dret d’autogovern de les nacionalitats i regions i la possibilitat de constituir-se en comunitats
autònomes amb capacitat legislativa, reglamentària i executiva.
El Parlament representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova
els pressuposts de la comunitat autònoma i controla i impulsa l’acció de govern. El Parlament de les Illes Balears és inviolable i les lleis que aprova tenen el mateix rang que les lleis
que aproven les Corts Generals de l’Estat Espanyol, però solament són d’obligat compliment dins el territori de les Illes Balears.
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2 Els diputats i les diputades
La composició del Parlament
El Parlament és format pels diputats i les diputades elegits per sufragi universal, igual, lliure,
directe i secret, mitjançant un sistema proporcional que assegura l’adequada representació de
tot el territori de les Illes Balears.
Podran ser diputats o diputades del Parlament les persones amb ciutadania espanyola residents a les Illes Balears i inscrites al cens electoral d’aquestes, sempre que siguin majors
d’edat i es trobin en exercici ple dels seus drets civil i polítics.
El seu mandat és de quatre anys i actualment formen el Parlament 59 diputats i diputades,
amb la distribució següent: 33 per Mallorca, 13 per Menorca, 12 per Eivissa i 1 per Formentera.

L’estatut dels diputats i les diputades
Els diputats i les diputades no són subjectes a cap mandat imperatiu i gaudeixen d’inviolabilitat per les manifestacions i pels vots emesos en l’exercici del seu càrrec. No poden
ser detinguts ni retinguts, llevat del cas de delicte flagrant. En tot cas, solament poden ser
jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, i, fora de l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma, aquesta competència recau sobre la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Els drets
· Assistir amb vot a les sessions del Ple i a les sessions de les comissions de què formin part.
· Assistir, sense vot, a les sessions de les comissions de què no formin part.
· Formar part, almenys, d’una comissió.
· Recaptar dades, informes o documents dels organismes públics.
· Ser compensats amb la retribució econòmica que els correspongui.
Els deures
· Assistir a les sessions del Ple i a les de les comissions de què formin part.
· No divulgar les actuacions que puguin tenir el caràcter de secretes.
· Observar les normes d’incompatibilitats.
· Declarar els seus béns patrimonials i les activitats que els proporcionin o els puguin proporcionar ingressos econòmics, així com les dades relatives a la professió i als càrrecs
públics a efectes de l’examen d’incompatibilitat.
· No invocar la seva condició ni fer-ne ús en l’exercici d’activitat mercantil, industrial o
professional.
· Estar sotmesos a la disciplina parlamentària.

www.parlamentib.es
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3 Organització del Parlament
El president o la presidenta
Ostenta la representació de la cambra. Les seves tasques primordials són:
• Dirigir i coordinar l’acció de la Mesa.
• Convocar el Ple, dirigir-ne els debats i mantenir-hi l’ordre.
• Convocar i presidir la Junta de Portaveus.
• Complir i fer complir el Reglament, interpretar-lo en els casos de dubte, suplir-lo en
els d’omissió i dictar resolucions de caràcter general en aquests casos, amb el parer
favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus.
• Substituir el president o la presidenta del Govern en la representació de les Illes Balears
en cas d’absència o malaltia.

La Mesa
És l’òrgan col·legiat de govern i gestió del Parlament. La integren el president o la presidenta
del Parlament, dos vicepresidents i/o vicepresidentes i dos secretaris i/o secretàries. Les
principals funcions de la Mesa són:
• Organitzar el treball parlamentari.
• Qualificar els escrits i els documents parlamentaris.
• Decidir la tramitació dels escrits i documents d’índole parlamentària.
• Fixar el calendari d’activitats del Ple i de les comissions.
• Adoptar mesures d’organització interna per al bon funcionament del Parlament.
• Elaborar el projecte de pressuposts de la institució i controlar-ne l’execució.

Els grups parlamentaris
Els grups parlamentaris són formats a partir dels partits polítics, les coalicions, les federacions
o les agrupacions d’electors que hagin participat en les eleccions. Són integrats per, almenys,
tres diputats i/o diputades, llevat del Grup Mixt, que es pot formar amb un sol diputat o
diputada. Cap diputat ni diputada no pot formar part de més d’un grup parlamentari.
Els grups parlamentaris tenen com a funció convertir els programes dels partits o de les coalicions
que representen en iniciatives parlamentàries, controlar el Govern i participar en la formació de la
voluntat popular amb iniciativa legislativa i no legislativa. Tots els grups parlamentaris gaudeixen de
drets idèntics i el Parlament posa a la seva disposició locals i mitjans materials i econòmics suficients
per dur a terme les tasques que tenen encomanades.
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La Junta de Portaveus
Els portaveus dels grups parlamentaris constitueixen la Junta de Portaveus, que té com a
principals funcions la proposta de l’ordre del dia del Ple, el calendari parlamentari i l’ordenació dels treballs i debats.
Les reunions de la Junta de Portaveus són presidides per la Presidència del Parlament i hi hauran d’assistir necessàriament dos membres més de la Mesa i l’oficial major o l’oficiala major.
Els portaveus podran ser acompanyats per un membre del seu grup, que no tendrà dret a vot.
Així mateix, hi pot assistir un representant del Govern, amb veu però sense vot.
Les decisions de la Junta de Portaveus s’adoptaran sempre en funció del criteri del vot ponderat.

La Diputació Permanent
La Diputació Permanent té per funció vetllar pel poder del Parlament quan aquest no es troba
reunit, hagi estat dissolt o n’hagi expirat el mandat. La convoca i la presideix el president o la
presidenta del Parlament i en formen part representants de tots els grups parlamentaris, en
proporció a la seva importància numèrica.

3
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El Ple
És el màxim òrgan del Parlament. És convocat per la Presidència del Parlament. A les sessions del Ple es debaten, aproven o rebutgen, en última instància, totes les iniciatives parlamentàries.
Els diputats i les diputades s’agrupen a la sala de sessions d’acord amb la seva adscripció
als grups parlamentaris i ocupen sempre el mateix escó.
El president o la presidenta del Govern i els membres de l’executiu tenen els seus escons
reservats. Tots els consellers i totes les conselleres, membres del Govern, poden assistir-hi
i intervenir-hi encara que no siguin diputats o diputades, en el qual cas no tenen dret a vot.

Les comissions
Són òrgans de treball integrats pels membres designats pels grups parlamentaris, en el nombre
que acordi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus, i en proporció a la importància numèrica d’aquests
a la cambra. Tots els grups tenen dret de tenir, almenys, un representant a cada comissió.
4

Sala Verda

Les comissions preparen els projectes de llei i les proposicions de llei que es debaten en el ple,
controlen el Govern a través de les preguntes que hi formulen els diputats i les diputades i decideixen actes d’impuls mitjançant l’aprovació de proposicions no de llei o d’altres resolucions.
Els diputats i les diputades, a través de la Presidència del Parlament, poden sol·licitar del Govern la informació i la documentació que considerin necessària, poden recaptar la presència
dels consellers i les conselleres, d’autoritats, de funcionaris públics i de persones competents
en diverses matèries perquè els informin i assessorin.
Cada comissió elegeix, entre els seus membres, una mesa formada per un president o una
presidenta, un vicepresident o una vicepresidenta i un secretari o una secretària. Els lletrats i les
lletrades presten a les comissions l’assessorament tècnic i jurídic necessari per al compliment de les
tasques encomanades i en redacten els informes i els dictàmens corresponents.
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El Reglament del Parlament preveu diferents comissions, cadascuna de les qual s’ocupa
d’una determinada àrea de l’activitat de la cambra. Les comissions poden ser permanents o
no permanents, les primeres, al seu torn, legislatives o no legislatives.
Comissions permanents
Legislatives:
• Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, que tracta tot el que es refereix
a l’organització dels poders de la comunitat autònoma, l’administració local, el dret
civil balear, la justícia, quan pertoqui, i totes les matèries legislatives que no depenen
expressament d’una altra comissió.
• Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que tracta dels pressuposts, de la política econòmica i financera de la comunitat autònoma i del control de les empreses públiques.
• Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, que tracta tot allò que es refereix
a obres públiques, ordenació territorial, medi ambient i transports.
• Comissió de Turisme, que entén de tot allò que es refereix a turisme.
• Comissió d’Economia, que tracta els temes relacionats amb l’activitat econòmica
referits a comerç i indústria, energia, agricultura, pesca, ramaderia i monts.
• Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, que tracta les qüestions relacionades amb treball, serveis socials, seguretat social, ocupació, política social i drets humans.
• Comissió de Cultura, Educació i Esports, que té encomanat el treball parlamentari
en les matèries esmentades.
• Comissió de Salut, que entén de tot allò que es refereix a salut.
No legislatives:
• Comissió de Reglament, que estudia les possibles reformes del Reglament.
• Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades, que estudia aquelles qüestions
que afecten els diputats i les diputades.
• Comissió de Peticions, que examina cada petició individual o col·lectiva adreçada al
Parlament.
• Comissió d’Assumptes Europeus, que s’encarrega del seguiment de la política europea i de l’elaboració dels informes sobre la normativa europea que pertoquin.
• Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Comissions no permanents
Són les que es creen per a un treball concret i s’extingeixen en finalitzar el treball encomanat i,
en tot cas, en concloure la legislatura.
El Ple del Parlament de les Illes Balears pot acordar la creació d’una comissió d’investigació
sobre qualsevol assumpte d’interès públic, dins l’àmbit competencial de la comunitat autònoma.

www.parlamentib.es
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4 Funcionament general
Les sessions
El Parlament de les Illes Balears es reuneix durant vuit mesos a l’any, en dos períodes de
sessions compresos entre els mesos de setembre a desembre i entre els de febrer a juny.
Durant els períodes de sessions hi haurà un mínim d’un ple setmanal.
Les sessions ordinàries són les que es realitzen durant els períodes de sessions establerts, fora
d’aquests les sessions són extraordinàries i són convocades a petició del Govern o per acord de
la Diputació Permanent o del Ple, a proposta d’una cinquena part dels diputats i les diputades.
Les sessions del Ple
Per regla general, les sessions del Ple són públiques, amb excepcions molt concretes: quan es
tractin qüestions concernents al decòrum de la cambra o dels seus membres o a la suspensió
d’un diputat o una diputada, quan es debatin treballs elaborats en el si de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades i de les comissions d’investigació o quan així ho acordi el Ple.
Les sessions de les comissions
Per regla general també són públiques, i hi poden assistir els mitjans de comunicació acreditats. També hi pot haver comissions secretes, a les quals només poden assistir els seus
membres. Tenen aquest caràcter els treballs de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les
Diputades i els de les comissions d’investigació, excepte que la mateixa comissió d’investigació acordi que siguin públics.
Acta de les sessions
De les sessions del Ple, de la Diputació Permanent, de la Junta de Portaveus i de les comissions, se n’aixeca acta, que conté una relació succinta de les matèries debatudes, les
persones intervinents, les incidències produïdes i els acords adoptats.
L’ordre del dia
Tant per a les sessions del Ple com per a les de les comissions, és preceptiva la fixació de
l’ordre del dia en el qual es detallen els punts a tractar. La Presidència del Parlament, oïda la
Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, fixa l’ordre del dia del Ple; en canvi, l’ordre del dia
de les comissions el fixen les meses respectives, d’acord amb la Presidència de la cambra.
El Reglament del Parlament preveu l’alteració de l’ordre del dia de les sessions o que s’hi
pugui incloure un assumpte amb caràcter d’urgència.
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Els debats
Regulació
Cap debat no pot començar, per regla general, sense que s’hagi repartit amb dos dies d’antelació la documentació que fa referència als temes a tractar.
Cap diputat o diputada no pot parlar sense haver demanat i obtingut la paraula del president
o de la presidenta i pot fer-ne ús des de la tribuna o des de l’escó. Ningú no pot ser
interromput quan parla. En tot debat, hi caben torns a favor i en contra.
La duració de les intervencions en una discussió sobre qualsevol assumpte o qüestió no
pot excedir de deu minuts, excepte en els debats que tenen una reglamentació especifica.
Transcorregut el temps establert, el president o la presidenta, després d’indicar dues vegades a l’orador o l’oradora que conclogui, li pot retirar la paraula.
Els oradors i les oradores seran cridats a l’ordre si profereixen paraules o expressen conceptes ofensius al decòrum de la cambra o dels seus membres, si alteren l’ordre de les sessions
o si, retirada la paraula, pretenen continuar fent-ne ús.
5

Sala de Plens

Intervencions
Els grups parlamentaris intervendran d’acord amb la seva importància numèrica, començant
pel de major nombre de membres i finalitzant pel Grup Mixt. En darrer lloc intervendrà el grup
a què pertany el president o la presidenta del Govern.
Els membres del govern podran fer ús de la paraula en aquells debats que afectin la seva
competència o en els debats en què siguin esmentats per la seva gestió.

www.parlamentib.es
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Les votacions
Per adoptar acords, s’ha de produir l’assistència de la majoria dels diputats i les diputades
i han de ser aprovats per la majoria simple dels membres presents, llevat que s’exigeixi una
majoria qualificada.
El vot dels diputats i de les diputades és personal i indelegable, i el Parlament habilitarà
sistemes de videoconferència o altres sistemes tècnics adequats per garantir el vot al Ple a
aquells diputats i diputades que es trobin en situació de permís parental o en procés d’una
llarga malaltia que els impedeixi assistir a les sessions.
Formes de votació
• Per assentiment, quan la proposta que fa la Presidència no suscita cap objecció.
• Ordinària. És la que es realitza mitjançant el sistema electrònic de votacions. En els dos panells electrònics apareix el vot de cada diputat
o diputada i el resultat de la votació.
Així mateix es pot fer aixecant-se
primer les persones que aprovin,
després les que desaprovin i finalment, les que se n’abstenguin.
• Pública per crida. És la més
solemne. La crida es realitza per
ordre alfabètic i comença pel
diputat o per la diputada el nom del
qual o de la qual és tret a sort. Els
diputats i les diputades responen
“sí”, “no” o “abstenció”. Sempre es
realitza aquest tipus de votació per
a la investidura del president o la
presidenta del Govern, la moció de
censura i la qüestió de confiança.
• Secreta, mitjançant papereta, si es
tracta d’elecció de persones.
Si s’esdevé empat en alguna votació, se’n realitza una segona i, si l’empat persisteix, una
tercera i, si novament s’hi produeix empat, s’entén rebutjat el tema votat.

12

Parlament de les Illes Balears

L’ordre dins el recinte parlamentari
La Presidència vetlla pel manteniment de l’ordre dins totes les dependències del Parlament i
pren totes aquelles mesures que considera pertinents.
Qualsevol persona que en el recinte parlamentari, en sessió o fora d’aquesta, promogués
desordre greu amb la seva conducta d’obra o de paraula, en serà immediatament expulsada.
Les persones que a les sessions fessin mostres d’aprovació o de desaprovació,
pertorbassin l’ordre o faltassin la circumspecció deguda seran immediatament expulsades
del recinte parlamentari.

Les publicacions oficials
El Diari de Sessions
És la publicació on es reprodueixen totes les intervencions i els acords presos en les sessions
del Ple, de la Diputació Permanent i de les comissions.
El Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
Recull totes les iniciatives parlamentàries, tant les legislatives com les d’impuls i control del
Govern, la publicació de les quals sigui requerida per algun precepte del Reglament, sigui
necessària per al seu coneixement o per a la tramitació adequada.
La publicació electrònica o digital dels textos oficials tindrà els mateixos efectes de validesa
que la impresa.
La informació sobre les activitats dutes a terme al Parlament és facilitada als mitjans de
comunicació socials acreditats i autoritzats a través de les mesures adoptades per la Mesa.

Els enregistraments
Les sessions, tant de les comissions com del Ple, s’enregistren en arxius d’àudio i, a més
a més, les del Ple queden enregistrades en vídeo. El material enregistrat s’arxiva i serveix
de consulta.

Internet
Les sessions plenàries del Parlament de les Illes Balears es poden seguir a través de la
pàgina web del Parlament (www.parlamentib.es). En aquesta pàgina també es troba tota la
informació relacionada amb la institució.

www.parlamentib.es
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5 El procediment legislatiu
La iniciativa o l’activitat més important i coneguda del Parlament és la legislativa, que consisteix en l’elaboració i l’aprovació de les lleis sobre les matèries que l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears concedeix a la nostra comunitat autònoma.

La tramitació dels projectes de llei i de les proposicions de llei
Els projectes de llei es presenten a iniciativa del Govern, mentre que les proposicions de llei
neixen d’una proposta dels diputats i les diputades, dels grups parlamentaris, dels consells
insulars i de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb la modificació de la Llei de capitalitat. També
els ciutadans i les ciutadanes poden realitzar propostes a través de la iniciativa popular que es
tramita com una proposició de llei.
El procediment ordinari dels projectes de llei
Després de ser admesa la iniciativa per la Mesa, se n’ordena la publicació en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears i als mitjans de difusió generals, per tal d’incentivar la participació ciutadana. A més, s’obre un període de quinze dies a fi que els grups recaptin opinions.
Transcorregut el termini esmentat, s’obre un període de presentació d’esmenes, que poden
ser a la totalitat del text o a l’articulat, i que es tramiten davant la comissió corresponent.
S’ha de diferenciar la tramitació del text en tres etapes, les anomenades “tres lectures”, que es
produeixen en òrgans diferents: ponència, comissió i plenari.
En el cas que s’hagin presentat una o diverses esmenes a la totalitat del text, es debaten i es
voten en una sessió plenària. En cas que les esmenes a la totalitat resultin aprovades, es torna
el projecte al Govern, i, si l’esmena aporta un text alternatiu, aquest es tramet a la comissió per
tal que es tramiti. Si les esmenes són rebutjades, continua la tramitació del projecte i es forma
una ponència en el si de la comissió corresponent, integrada per representants del grups
parlamentaris, que elabora un informe en el qual es té en compte el text original i les esmenes
presentades. Aquest informe és debatut per la comissió de què es tracta, que elabora un
dictamen al qual s’incorporen les esmenes aprovades.
Per últim, el dictamen de la comissió és debatut pel Ple, on es poden tornar a debatre les
esmenes defensades i votades en comissió que no hagin tengut el suport necessari per ser
incorporades al dictamen i els vots particulars, sempre d’acord amb els terminis marcats pel
Reglament. En el Ple s’efectua l’últim i definitiu debat i és on els grups parlamentaris manifesten públicament les seves postures i on s’aprova la llei.
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El procediment ordinari de les proposicions de llei
La tramitació de les proposicions de llei segueix les passes següents: en primer lloc, es tramet
al Govern, que se’n pot oposar a la tramitació si el text implica augment de crèdit o disminució
d’ingressos en els pressuposts vigents; si el Govern no s’hi oposa o si han transcorregut quinze dies des de la tramesa sense que hagi negat expressament la conformitat, es du a terme
un debat de presa de consideració en el Ple.
Un cop presa en consideració la proposició de llei, la Mesa n’acorda la tramesa a la comissió
competent i l’obertura d’un termini d’esmenes, que no poden ser a la totalitat de devolució. A
partir d’aquest moment, la tramitació és com la d’un projecte de llei.

Les tramitacions especials
A més a més, hi ha establerts uns procediments especials per als casos següents:
• Projectes i proposicions de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears: la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, pot decidir que
en aquestes matèries la iniciativa parlamentària sigui exercida pels grups parlamentaris.
Aquestes lleis han de ser aprovades en votació final conjunta per majoria absoluta.
• Projecte de llei de pressuposts generals: gaudeix de preferència en la tramitació;
prèviament, té lloc un debat a la totalitat on queden fixades les quanties globals dels
pressuposts. La presentació d’esmenes requereix de requisits especials. Els membres
del Govern compareixen davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per informar
sobre les seccions de la seva responsabilitat.
• La reforma de l’Estatut d’Autonomia: ha de ser aprovada per majoria de dos terços
dels diputats i les diputades i, a més, s’ha d’aprovar a les Corts Generals mitjançant
una llei orgànica.
• Les lleis aprovades en comissió: la tramitació es du a terme quan el Ple del Parlament delega en alguna comissió la competència legislativa.
• Les lleis aprovades en lectura única: es produeixen quan la naturalesa del projecte o
de la proposició de llei així ho aconsella o la simplicitat del text ho permet.
Les disposicions del Govern amb força de llei
S’estableixen dues vies:
• Per una part el Parlament pot delegar en el Govern de la comunitat autònoma la potestat
de dictar normes amb rang de llei.
• Per una altra, el Consell de Govern, en cas d’extraordinària i urgent necessitat, pot dictar
decrets lleis que han de ser convalidats expressament pel Ple del Parlament o per la
Diputació Permanent en el termini dels trenta dies subsegüents a la seva promulgació;
en cas contrari queden derogats.
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6 Control, impuls a l’acció
de govern i direcció política
El Parlament de les Illes Balears elegeix el president o la presidenta del Govern i el manté en el
càrrec. Aquests són els mecanismes parlamentaris que afecten el nomenament i el cessament
del president o de la presidenta del Govern:

La investidura
És l’acte parlamentari en què s’atorga la confiança al candidat o a la candidata a la Presidència
del Govern i al seu programa polític. El candidat o la candidata exposarà el programa polític
del govern que pretengui formar i sol·licitarà la confiança de la cambra, als efectes del seu
nomenament com a president o presidenta del Govern de les Illes Balears.

La qüestió de confiança
El president o la presidenta del Govern demana el suport explícit al seu programa o a una
declaració de política general davant el Parlament. Si no obté el vot de la majoria simple dels
diputats i les diputades, ha de presentar la dimissió. En aquest cas, la Presidència del Parlament convocarà, en el termini màxim de quinze dies, la sessió plenària per a l’elecció d’un nou
president o presidenta de les Illes Balears.

Sala de Plens
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La moció de censura
Mitjançant aquesta moció es retira la confiança al president o a la presidenta i al seu govern.
Ha d’incloure una persona candidata a la Presidència. L’aprovació de la moció de censura
requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra i, en aquest
cas, el president o la presidenta i el seu govern cessen en les seves funcions. La persona
candidata és nomenada president o presidenta de la comunitat autònoma.

El control a l’acció de govern
Una de les funcions més importants del Parlament és, sens dubte, el control al Govern, i el
Parlament la realitza a través dels mecanismes següents:
Debat sobre l’acció política i de govern
A l’inici del període de sessions de setembre a desembre, el Ple celebra un debat anual
sobre l’orientació política general del Govern, tret dels anys en què s’hagin celebrat debats
d’investidura o de moció de censura. El debat s’inicia amb la intervenció del president o de la
presidenta del Govern, i a continuació poden intervenir tots els grups parlamentaris. Conclòs
el debat, es realitza la votació de les propostes de resolució presentades.
També es pot fer un debat general a petició del president o de la presidenta del Govern o
per decisió de la Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, a iniciativa de dos
grups parlamentaris o de la cinquena part dels diputats i les diputades.
Les interpel·lacions
Els diputats i les diputades i els grups parlamentaris poden formular interpel·lacions al Govern i a cadascun dels membres d’aquest. Tracten sobre els motius o els propòsits de la
conducta del Govern en qüestions de política general. Tota interpel·lació pot donar lloc a una
moció en què la cambra en manifesta la posició.
Les preguntes
Els diputats i les diputades poden formular preguntes al Govern i a cadascun dels seus membres. Les preguntes poden ser amb sol·licitud de resposta escrita o de resposta oral davant
Ple o davant comissió. A cada sessió plenària s’inclouen preguntes, el nombre de les quals és
decidit pel president o la presidenta del Parlament d’acord amb la Junta de Portaveus, i se’n
reserva una per cada grup parlamentari per formular al president o a la presidenta del Govern.
Qualsevol diputat o diputada pot sol·licitar, fins a les onze hores del dia anterior en què hi hagi
sessió plenària, la substitució d’una pregunta seva inclosa a l’ordre del dia per una altra que
ha de referir-se a fets o circumstàncies d’especial actualitat o urgència que no hagin pogut
ser objecte de pregunta en els terminis ordinaris.
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Les compareixences
Els membres del Govern compareixen davant la comissió competent per explicar accions
generals o concretes de les conselleries. Hi poden comparèixer assistits d’autoritats i de
funcionaris. A més a més, els membres del Govern, a petició pròpia o per acord de la
Mesa o de la Junta de Portaveus, compareixen davant el Ple per tal d’informar sobre un
assumpte determinat.
Les proposicions no de llei
El Parlament de les Illes Balears pot debatre i aprovar proposicions no de llei sobre assumptes d’interès especial, a través de les quals els grups parlamentaris que les presenten
formulen propostes de resolució. S’hi poden presentar esmenes fins el dia abans al debat en
el Ple o comissió. La proposició no de llei es du a terme en un sol debat.
Si una proposició no de llei prospera, la comissió a què correspongui per raó de la matèria
en controlarà el compliment.
Un cop finalitzat el termini per al compliment de la proposició, i a sol·licitud d’un membre de
la comissió, la Mesa requerirà la compareixença del Govern per retre’n compte.
Les resolucions
Són el resultat que s’obté del debat i de la votació de les proposicions no de llei, de les mocions, dels programes, dels plans i de les comunicacions i dels debats sobre l’acció política
i de govern. Les resolucions consisteixen en opinions o recomanacions d’actuació que la
cambra fa al Govern, a l’Administració, a la ciutadania i fins i tot al mateix Parlament.
Les comunicacions, els programes i els plans
El Govern pot trametre al Parlament comunicacions, programes i plans per al seu coneixement i debat. La Mesa designa l’òrgan davant el qual s’han de debatre: el ple o les comissions. Es fa un sol debat en el qual el Govern exposa el tema plantejat i després hi intervenen
els grups parlamentaris, que hi poden presentar propostes de resolució.
Les sol·licituds de documentació
Els diputats i les diputades poden recaptar les dades, els informes o els documents en poder
dels organismes públics que depenen de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les
administracions públiques que no en depenen a l’àmbit de les Illes Balears i de l’Administració
de l’Estat i de les comunitats autònomes sobre qüestions relacionades amb les Illes Balears.
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7 La funció electiva del Ple
Eleccions
El Ple del Parlament elegeix:
• El president o la presidenta del Parlament i els membres de la Mesa entre els diputats
i les diputades.
• El president o la presidenta del Govern de les Illes Balears entre els diputats i les diputades.
• Quatre membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.
• Tres membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
• Els tres síndics i/o síndiques de la Sindicatura de Comptes.
• De l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears elegeix:
· Els nou membres del Consell de Direcció.
· El director o la directora general de l’Ens i del Consell de Direcció.
· Els quinze membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació.
• El síndic o la síndica de Greuges.
• Els membres del Consell de Justícia de les Illes Balears.
• Els membres del Consell Audiovisual i el seu president o presidenta.
Així mateix, el Ple designa:
• Els dos senadors i/o senadores que representen la comunitat autònoma de les Illes
Balears al Senat.
• Els tres diputats i/o diputades encarregats de defensar una proposició de llei davant el
Congrés de Diputats.

8
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Propostes de nomenament
• El Ple del Parlament també proposa al Consell General del Poder Judicial les ternes per
al nomenament dels magistrats o les magistrades que han de formar part del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
• Proposa, quan pertoqui, fins a dos candidats o candidates a magistrats o magistrades
del Tribunal Constitucional.
• Els partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions d’electors amb representació en el Parlament, proposen conjuntament dos membres de la Junta Electoral de les
Illes Balears. El secretari o la secretària de la Junta Electoral és l’oficial major o l’oficiala
major del Parlament.

La dissolució del Parlament
El Parlament queda dissolt per expiració del seu mandat en complir-se quatre anys de la
data de les eleccions. També el president o la presidenta del Govern, i sota la seva exclusiva
responsabilitat, pot acordar per decret la dissolució del Parlament de les Illes Balears amb
anticipació al termini natural de la legislatura.
El Parlament també serà dissolt en el cas que, transcorreguts seixanta dies a partir de la
primera votació per a la investidura, cap candidat o candidata proposat no hagués obtingut
la confiança del Parlament.

Sala Montenegro
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8 La seu del Parlament
Ubicació
L’edifici seu del Parlament de les Illes Balears està situat entre el carrer Conqueridor i el
carrer Palau Reial, en el centre històric i artístic de la ciutat de Palma, ben a prop d’altres
institucions com l’Ajuntament i el Consell Insular de Mallorca, la Seu o l’Almudaina.

Història
Va ser construït per la societat Casino Balear en uns solars que ocupava el Convent de
Sant Domingo, enderrocat a causa del Decret de Mendizábal de l’any 1835. Aquesta
societat encarregà el projecte inicial de construcció a l’arquitecte Antoni Sureda, qui el 1848
començà les obres que duraren tres anys. Gairebé al final de la seva edificació, el Casino
Balear es fusionà amb el Liceo Mallorquín –un altre dels casinos de Palma–, i així sorgí una
nova societat, el Círculo Mallorquín, que va inaugurar l’edifici el febrer de 1852.
El col·lectiu social que integrava el Círculo Mallorquín era bàsicament l’emergent classe
burgesa i la major part de l’antiga aristocràcia. El Círculo va néixer com a punt de trobada
d’aquesta classe social per a actes recreatius i culturals, en un ambient de luxe.
La construcció inicial de la seu del Círculo Mallorquín comprenia planta i pis. Ara bé, l’edifici
que avui coneixem és resultat de la reforma que s’inicià el 1913 i es perllongà fins al 1918.
Dirigí les obres l’arquitecte Miquel Madorell qui introduí innovadors elements arquitectònics a
la Mallorca de principis de segle XX.
L’any 1983, amb l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, l’edifici
passà a ser la seu del Parlament. S’hi adaptaren les sales i dependències per a la nova funció
parlamentària, tot conservant i recuperant els valors arquitectònics i patrimonials de l’edifici.

Distribució
La distribució actual dels espais del Parlament és la següent:
Planta baixa:
Espai on s’ubica l’entrada principal a l’edifici (carrer Conqueridor), així com l’antic restaurant
i la sala d’Actes, emprada com a sala multifuncional destinada a conferències, exposicions i
treballs parlamentaris diversos.
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Planta noble:
La sala més important és la sala de Plens o sala de les Cariàtides. Històricament va ser la
sala de balls, festes i concerts del Círculo Mallorquín, i va ser decorada entre els anys 1882
i 1884 per Ricard Anckermann, qui es basà en un conjunt eclèctic que inclou elements
pictòrics, escultòrics, arquitectònics i ornamentals. El 1963 es procedí a substituir l’antic
paviment de fusta per un de marbre.
El 1980, la sala de les Cariàtides, juntament amb altres sales de l’edifici, va ser declarada
Monument Historicoartístic Local per l’Acadèmia de San Fernando. A partir de 1983, es
convertí en la sala de Plens del Parlament de les Illes Balears i conservà tots els elements
decoratius dissenyats per Anckermann. El 1993 s’hi realitzaren les obres de restauració i
conservació definitiva a càrrec del restaurador José M. Pardo.
Al costat de la sala de Plens trobam la sala de Passes Perdudes o el saló Vermell, declarada
també Monument Historicoartístic. És el lloc on els diputats i les diputades aprofiten per parlar entre ells o amb els mitjans de comunicació durant les sessions plenàries. Està decorada
amb dues grans pintures, ambdues guanyadores d’un concurs de pintura organitzat pel
Círculo Mallorquín a finals del segle XIX. Una és de Ricard Anckermann, Entrada de Jaume
I a Madina Mayurqa, i l’altra és de Joan Bauzá, Entrada de Carles V a la Ciutat de Mallorca.
La sala del Senat era l’antiga sala de tertúlia del Círculo Mallorquín i manté la decoració i el
mobiliari originals. Actualment en aquesta sala es reuneix la Mesa del Parlament i també és
el lloc on el president o la presidenta rep les audiències protocol·làries més nombroses. A
la paret, a més dels retrats dels Reis emèrits, podem veure els retrats dels presidents i les
presidentes que ha tengut el Parlament.
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La zona dedicada a Presidència comprèn els següents espais: el despatx del president o la
presidenta del Parlament, denominada sala Montenegro per les magnífiques pintures que
l’artista mexicà Roberto Montenegro hi realitzà entre els anys 1917 i 1919; la secretaria de
Presidència i la sala de Cortesia, ocupada actualment pel cap de gabinet de Presidència i
decorada amb una xemeneia d’estil modernista.
L’escala principal va ser construïda entre els anys 1913 i 1918. Es tracta d’una magnífica
estructura de ferro amb ornaments de llautó. Com a anècdota, podem recordar que, durant
la Guerra Civil, el llautó va ser pintat de negre per evitar que fos requisat i convertit en projectil. El 1989 es restaurà tot l’arrambador, la qual cosa en feu ressorgir el magnífic esplendor.
Primera planta:
Va ser construïda a la gran reforma de Madorell entre el 1913 i el 1918. L’estança més representativa és la biblioteca, declarada també Monument Historicoartístic l’any 1980. És l’única
sala que manté la seva funció original. Els fons bibliogràfics del Círculo varen ser traspassats
al Parlament amb la compra de l’edifici. Actualment la biblioteca s’ha especialitzat en temes
parlamentaris i de dret constitucional.

Biblioteca
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En aquesta planta també s’hi ubica la sala Verda, antiga sala de joc del Círculo, que ha estat
adaptada com una de les dues sales de comissions del Parlament.
Els altres dos pisos superiors estan ocupats per despatxos i serveis per al funcionament
de la cambra.
Per acabar, cal recordar que l’any 1990 tot l’edifici va ser declarat Bé d’Interès Cultural, arran
de l’actualització de les declaracions de monument historicoartístic ja esmentades.
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