
Activitat realitzada al Parlament de les Illes Balears
II Congres d’INICIATIVAVERDS-EQUO

Com funciona el Parlament de les Illes Balears

El parlament funciona en Ple i en Comissions. 

El Ple és cada dimarts: 
Preguntes : Es fan 18 preguntes cada Ple. El nostre grup en te dos 
per Ple, una sempre està reservada al portaveu que la dirigeix al 
President. L’altre pregunta la utilitza un parlamentari/a per dirigir a 
un Conseller o a la Consellera. 
El PSOE en té  6 i el PP en té 10.
Interpel·lació. Un Parlamentari/a interpel·la a un Conseller/ era.  
Limitades
Moció. Es Deriven de les Interpel·lacions.
PNL. Són “propostes” habitualment dirigides al Govern o al Govern 
de l’Estat. El nostre grup en pot fer dues per període parlamentari 
en el Ple. A Comissions són il·limitades
Proposicions de Llei. Il·limitades.

Comissions. La majoria es convoquen setmanalment
Comissió d’Assumptes Institucionals 
Comissió d’afers socials i drets humans
Comissió de cultura, educació i esport
Comissió de Turisme
Comissió Economia
Comissió de Salut
Comissió de Control  sobre radiotelevisió pública
Comissió d’hisenda i pressupostos
Comissió  de Medi Ambient i Ordenació de territori

Distribució de responsabilitats del Grup Parlamentari

Biel Barceló: Control sobre radiotelevisió pública/ Comissió 
d’Economia
Fina Santiago: Comissió de Salut  / Comissió d’Afers Socials i drets 



Humans
Toni Alorda: Comissió d’Educació / Comissió Medi Ambient i 
Ordenació de territori
Joana Lluïsa Mascaró: Comissió de Turisme / Comissió d’Hisenda i 
pressupost
Nel Martí: Comissió Assumptes Institucionals 

 Feina feta fins l’1 de maig de 2012 del Grup Parlamentari

Proposicions de Llei: 8. Llei d’igualtat de dones i homes/ 
Modificació llei per a la dona (2)/ Llei de Consultes Populars/  
Modificació de la llei electoral/ Llei d’impost sobre instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient/  Modificació Llei per protegir Son 
Bosc / Llei per a la creació del Consell Assessor de municipis.
Proposicions no de llei: 93
Pregunta en resposta oral a comissió: 259
Pregunta en resposta escrita: 671
Sol·licitud de documentació: 474
Interpel·lacions: Política d’igualtat entre homes i dones/ menors i 
joves en risc/ educativa/ dependència/ política fiscal/ avortament/ 
segregació a les aules.
Mocions: 7

S’ha participat en tots els debats en Ple i Comissió de les PNL, les 
mocions i les proposicions de llei dels altres grups dels altres grups 
parlamentaris.

Valoració política.

Parlament un grup molt ideologitzat
Model polític Neoliberal: 
Reducció de l’administració pública
Limitació de la participació social i civil
Mercat com a referent econòmic
Destrucció del Territori
Iniciativa privada com a motor principal de l’economia
Privatització dels serveis públics


