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FUNCIONS, ÒRGANS I SISTEMA 

DE TREBALL



Les funcions del Parlament
(Article 55.2 i 61 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya)

Representativa

El Parlament 

representa el 

poble de 

Catalunya

Legislativa

― Competències 

(Títol IV Estatut)
― Procediment 

legislatiu 

Creació de Govern

Control / Impuls

Crear una majoria 

parlamentària que 

permeti formar un 

govern

68

Electiva Altres

Debats generals, 

resolucions, mocions, 

preguntes, comissions 

d’investigació...

President de la 

Generalitat, senadors, 

síndics de comptes, 

síndic de greuges, 

etc.

Aprovació 

pressupostos, 

interposició recurs 

d’inconstitucionalitat, 

etc.



Funció representativa: Sistema electoral

Catalunya és l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol que no té una llei 

electoral pròpia. La normativa aplicable en les eleccions al Parlament de Catalunya és 

la següent: 

Estatut 

d’autonomia 

de Catalunya 

La disposició transitoria quarta de l’Estatut d’autonomia 

del 1979, que es manté vigent en l’actual, estableix les 

normes per a les eleccions al Parlament, mentre una llei 

de Catalunya no es reguli el procediment.


El dret de sufragi.


L’Administració electoral.


Els cens electoral.


Els requisits de convocatòria d’eleccions.


El procediment de presentació de candidatures (llistes tancades).


La campanya i propaganda electoral.


Les despeses i subvencions electorals.


Els delectes i infraccions electorals.

LOREG

Llei orgànica

5/1985, del 

règim electoral 

general La llei regula:

El Parlament està integrat per 135
diputats


Llistes tancades: 

es vota la llista 

d’un partit o 

coalició, no un 

candidat específic.


Els diputats són 

elegits per sufragi 

universal, igual, 

directe i secret  

pels ciutadans 

majors de 18 anys.


El sistema 

d’escrutini és 

proporcional.

Estatut



Funció representativa: Sistema electoral

Els 135 diputats són elegits per les 4 circumscripcions electorals: les 4 províncies

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida
15

17

18

85

diputats

diputats

diputats

diputats

un mínim de sis diputats més 

un per cada 40.000 habitants 

un mínim de sis diputats més 

un per cada 40.000 habitants 

un mínim de sis diputats més 

un per cada 40.000 habitants 

un diputat per cada 

50.000 habitants (amb un màxim de 85 diputats)



La funció legislativa

Mesa Junta de 

Portaveus

Esmenes 

a la 

totalitat

Comissió
(compareixences)

Ponència
(informe)

Comissió
(dictamen)

Proposta 

legislativa
Llei 

aprovada

LLEI

Ple del 

Parlament 
(debat)

La funció legislativa

El Parlament té la capacitat d’elaborar i aprovar lleis sobre les matèries 

que l’Estatut d’autonomia, d’acord amb la Constitució, estableix com a 

exclusives de la Generalitat i també respecte a les matèries 

compartides amb l’Estat.

Les propostes legislatives es poden dir projecte de llei (si neixen del 

Govern) o proposició de llei (si neixen del Parlament, dels municipis o 

les comarques, o directament d’una proposta ciutadana). Quan la 

proposta és dels ciutadans s’anomena iniciativa legislativa popular

(ILP).

El procediment legislatiu és tot el recorregut que segueix el text, des 

que només és una proposta fins que es converteix en una llei.



Funció de creació, control i impuls de l’acció 
política i de govern

Debat d’investidura

Debats generals sobre 

l’acció política i de govern

Propostes de resolució

Programes, plans i 

comunicacions de Govern

Interpel·lacions

El Parlament de Catalunya, en representació del poble, vetlla pel bon govern de la nació. Això comporta el poder de crear i fer 

caure el Govern, i de criticar-ne, controlar-ne i orientar-ne l’actuació política i administrativa. També hi ha procediments 

parlamentaris per a esperonar i impulsar l’acció política i de govern i per a orientar i estimular el Govern i els seus 

departaments i encomanar-los actuacions.

Elecció del president i aprovació del programa de govern
El Parlament crea i manté el Govern; elegeix entre els diputats la 

persona que ha d’exercici la Presidència de la Generalitat, la qual cosa 

comporta alhora l’aprovació del programa de govern exposat.

poden donar lloc a 

poden donar lloc a 

Programa

Resolucions
Obliguen políticament, però no jurídicament, i 

poden adreçar-se al Govern o a alguns del seus 

departaments, al poble de Catalunya, a l’opinió 

pública o al mateix Parlament.

Mocions
Una vegada aprovades, el Govern queda 

obligat a dur a terme les actuacions que s’hi 

contenen; posteriorment es pot controlar si 

realment s’han complert aquestes actuacions.



Sessió constitutiva 

 El Parlament s’ha de constituir dins els vint dies 

següents al dia de la celebració de les eleccions, 

en el dia i l’hora assenyalats pel decret de 

convocatòria dictat pel president de la 

Generalitat.

 La sessió constitutiva és presidida inicialment pel 

diputat electe de més edat d'entre els presents, 

assistit dels dos diputats més joves, en qualitat 

de secretaris (Mesa d’edat).

 Elecció de la Mesa del Parlament: presidència, 

2 vicepresidències i 4 secretaries.

Sessió constitutiva i sessió d’investidura

Sessió d’investidura

 La llei estableix que, dins dels deu dies següents a 

la constitució del Parlament, el president del 

Parlament, amb la consulta prèvia als representants 

dels partits i grups polítics amb representació 

parlamentària, ha de proposar a la cambra un 

candidat a la Presidència de la Generalitat. És a 

partir d'aquesta proposta que s'inicia el procés 

d'investidura del president de la Generalitat.

 Serà investit o investida en primera votació per 

majoria absoluta o si no s’aconsegueix la majoria 

absoluta es farà un altre ple al cap de dos dies i en 

aquest cas serà suficient la majoria simple.



Òrgans del Parlament

Mesa i Presidència Junta de Portaveus Ple

Diputació Permanent Comissions

Per a funcionar el Parlament s’organitza en òrgans, que són uns grups determinats 

de diputats amb unes atribucions i unes funcions específiques.



Mesa i Presidència

Mesa
La Mesa dirigeix, ordena i qualifica la 

tasca parlamentària i dirigeix els 

serveis del Parlament.

La Mesa del Parlament està formada 

per 7 membres: 

1 president

2 vicepresidents

4 secretaris

Tots ells són elegits pel Ple del 

Parlament.

Presidència
M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió

President del Parlament en la 

XII legislatura

El president del Parlament té la 

representació de la cambra 

(135 diputats). Estableix i manté 

l’ordre de les discussions i 

dirigeix els debats.

I. Sr. Josep 

Costa i Rosselló

Vicepresident 

primer

I. Sr. Eusebi 

Campdepadrós

i Pucurull

Secretari primer

I. Sr. David 

Pérez Ibáñez

Secretari segon

I. Sr. Joan García 

González

Vicepresident segon

I. Sra. Laura 

Vílchez Sánchez

Secretària tercera

I. Sra. Adriana 

Delgado i Herreros

Secretària quarta



Nombre de 

diputats i grups 

parlamentaris 

d’aquesta 

XII legislatura 

(2018- )

Ple del Parlament

SP de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida
Constituent (CUP-CC)

diputats
4

GP de Ciutadans (Cs)

diputats
36

GP Socialistes i Units
per Avançar (PSC-Units)

diputats
17

SP del Partit Popular
de Catalunya (PPC)

diputats
4

GP de Junts per
Catalunya (JxCat)

diputats
34

GP Republicà (ERC)

diputats
32

Ple del Parlament
És la reunió de tots els 

diputats al Saló de Sessions 

quan són convocats pel 

president del Parlament per 

a discutir i debatre les 

qüestions que són 

competència del 

Parlament de Catalunya 

segons l’Estatut.

GP de Catalunya en
Comú Podem (CatECP)

diputats
8



President

Les comissions

Comissions
Són grups reduïts de diputats de 

tots els grups parlamentaris, 

amb la mateixa proporció que al 

Ple. 

En les comissions, els diputats 

treballen les propostes que es 

debatran i s’aprovaran, o no, en 

el Ple.

Hi ha dues classes de comissions:

Legislatives. Fan lleis d’acord amb la matèria en què 

estan especialitzades. Treballen projectes i proposicions 

de llei que esdevindran lleis si el Ple les aprova.

Específiques. Tenen una funció concreta o la tasca de 

relacionar-se amb determinades institucions o entitats 

públiques. Ho són les regulades pel Reglament, les 

creades per les lleis, les d’estudi, les d’investigació i les 

de seguiment.

Comissió

Grup

Partit A
Grup MixtGrup

Partit C

Grup

Partit B

Grup

Partit D

Secretari



Els grups parlamentaris

GP Republicà (ERC)

diputats
32

SP de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida
Constituent (CUP-CC)

diputats
4

GP de Ciutadans (Cs)

diputats
36

GP Socialistes i Units
per Avançar (PSC-Units)

diputats

17

GP de Catalunya en
Comú Podem (CatECP)

diputats
8

SP del Partit Popular
de Catalunya (PPC)

diputats

4
GP de Junts per
Catalunya (JxCat)

diputats
34

Els grups parlamentaris
Al Parlament de Catalunya els 

diputats s’agrupen en diferents grups 

parlamentaris, que corresponen als 

partits polítics, les coalicions o les 

candidatures que s’han presentat a 

les eleccions autonòmiques i han 

obtingut representació parlamentària.

34

36

32

17

4
8

4



Junta de Portaveus

Junta de Portaveus
La Junta de Portaveus està 

formada pels portaveus de cada 

grup parlamentari, el president del 

Parlament i un dels secretaris.

Cada grup parlamentari tria entre 

els seus membres un portaveu 

que el representa.

Junta de

Portaveus

President

Secretari

Grup

Partit A
Grup MixtGrup

Partit C

Grup

Partit B

Grup

Partit D



Diputació Permanent

Diputació Permanent
Quan el Ple no es reuneix perquè la 

legislatura ha acabat, o en els 

períodes entre sessions, les funcions 

que té encomanades són complertes 

per la Diputació Permanent.

Aquest òrgan és presidit pel president 

del Parlament i 23 membres 

designats pels grups parlamentaris. 

Diputació 

Permanent

President

Grup

Partit A
Grup MixtGrup

Partit C

Grup

Partit B

Grup

Partit D



Sistema de treball i de decisió

Comissió

Proposta 

a debatre

Tenen un temps limitat per 

a parlar:

15-20 minuts per 

a qüestions globals

3 minuts per 

assumptes específics

Debat 

al Ple

Hi participen tots els 

grups parlamentaris, els 

quals representen tots 

els ciutadans. 

Els membres del Parlament debaten els temes reunits 

en comissions i tots junts al Ple.

El debat

Abstencions Vots en blanc Vots nuls

68

NO

El  quòrum de decisió ordinari és el de majoria simple: 

en les votacions els vots positius superen els negatius, sense 

comptar les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls.

Sistemes de decisió: les votacions

Majoria absoluta

Majoria simple

Hi ha d’haver majoria dels membres (més de la meitat).

Requisits perquè el Parlament pugui prendre 

una decisió

En el cas del Ple, 

la majoria absoluta és de diputats

SÍ

El Parlament de Catalunya pren les decisions després d’un seguit de debats. En els assumptes de relleu especial,

tots els grups parlamentaris poden fixar la seva posició o explicar el seu vot.



Donar a conèixer el funcionament polític, l’estructura i les funcions 

de la institució parlamentària, i també la tasca de les persones que 

la representen

Objectius  # S P U N I 2 0 1 9



Perfils de simulació

Diputats que pertanyen als diferents grups 

parlamentaris d’aquesta XII legislatura del 

Parlament

Lletrats Premsa parlamentària i altres mitjans de 

comunicació

Lingüistes



Perfils de simulació: diputat o diputada

Rol de diputat o diputada

Els estudiants amb el rol de diputat o diputada simularan l’activitat dels grups 

parlamentaris per tal d’actuar d’acord amb els principis de les forces polítiques 

de la legislatura en curs, tot posant en pràctica els valors del diàleg, el pacte i la 

cerca de consensos.

Sessions i reunions

 Sessió constitutiva: Mesa d’edat. Mesa del Parlament

 Sessió d’investidura: Investidura del president de la Generalitat. 

(Posteriorment, el president de la Generalitat de la simulació designarà Govern) 

 1a. Sessió plenària de l’SPUNI: De control, 2 interpel·lacions i debats a la 

totalitat.

 2a. Sessió plenària de l’SPUNI: Debat i votació del projecte de llei i de les 

mocions i Declaració institucional.

Les comissions de la Spuni 2019:
 Comissió de Territori: treball sobre el projecte de llei d’habitatge

 Comissió d’Empresa i Coneixement: treball sobre les titulacions universitàries 

i la seva incidència en l’ocupació juvenil

 Comissió de Polítiques de Joventut: treball al voltant de temes d’emancipació 

juvenil.



Rol de periodista

Els estudiants amb el perfil de periodista posaran en pràctica els coneixements 

adquirits en els estudis de periodisme o comunicació en l’àmbit de la dinàmica 

parlamentària i de la seva relació amb els mitjans de comunicació que 

cobreixen la informació habitual de la Cambra.

Treball dels periodistes:

 Creació d’equips interfacultatius de 6-7 estudiants que simularan la redacció 

d’un mitjà de comunicació (premsa digital, ràdio i televisió).

 Cada dia hi haurà un consell de redacció on es repartiran les tasques del dia 

de l’activitat parlamentària a cobrir i es determinaran els temes a treballar.

 Hi haurà entrevistes amb diputats reals a través dels canals habituals de 

comunicació entre periodistes i grups parlamentaris establerts pel 

Departament de Comunicació del Parlament.

Perfils de simulació: periodista



Perfils de simulació: lletrat o lletrada 

Rol de lletrat o lletrada

Els estudiants amb el perfil de lletrat o lletrada simularan el treball que porten a 

terme els serveis jurídics del Parlament de Catalunya.

Sistema de treball:

 Reunions de la junta de lletrats

 Assistència als òrgans i a les reunions i sessions del Parlament de la Spuni: 

 Mesa i Junta de Portaveus, 

 sessions plenàries  

 reunions de les comissions



Perfils de simulació: lingüista

Rol de lingüista

Els estudiants amb el perfil de lingüista simularan el treball que porten a 

terme els serveis d’assessorament lingüístic del Parlament de Catalunya.

Àmbits de treball:

 Assessorament als diputats 

 Assessorament als mitjans de comunicació de la Spuni



Salutació del president El Parlament de tothom Resum del Reglament

Benvinguda i 

recomanacions

Instruccions en 

cas d’emergència
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Salutació del president del Parlament

M. H. Sr. Roger Torrent, el president 

del Parlament, 

 Clourà la sessió constitutiva de 

l’SPUNI 2019 del dilluns 15 de juliol

 Presidirà la sessió plenària final del 

divendres 19 de juliol



«El Parlament de tothom»

 Què és el Parlament 

 Història de la institució parlamentària

 Òrgans i funcions

 L’edifici on és la seu del Parlament  

 L’Administració parlamentària

El Parlament de tothom



Resum del «Reglament del Parlament 
de Catalunya»

 Sessions plenàries: constitutiva, d’investidura, 

debat de totalitat, tramitació final en el ple dels 

projectes de llei, etc.

 Comissions: presidència, tramitació en 

comissió, etc.

 Procediment legislatiu

 Impuls i control de l’acció política i de govern:

 Debat d’investidura, interpel·lacions, preguntes, 

etc.

 L’organització del Parlament: Grups 

parlamentaris, president/a i Mesa, Junta de 

Portaveus, comissions, ple.

 La transparència en l’activitat parlamentària:

 Portal de la Transparència: participació 

ciutadana i informació pública.

 Capteniment i ordre (decòrum de la cambra)

 Ordre i respecte en totes les sessions 



Benvinguda i recomanacions

 Seus i horaris

 Identificació i accés al Parlament de 

Catalunya 

 El temps i els espais de treball

 Materials i difusió

 Reconeixement de crèdits i certificat 

d’assistència (divendres 19 de juliol)

Guia de benvinguda i recomanacions



Tractaments protocol·laris
Decret de la Generalitat any 1981

 Els/les diputats/des: 

Il·lustres senyors/senyores

 El president del Parlament: 

Molt Honorable senyor

 El president de la Generalitat: 

Molt Honorable senyor

 Els consellers/les conselleres: 

Honorables senyors/senyores



Algunes recomanacions pràctiques

 Indumentària

 Normes de comportament

 Llenguatge

 Àpats: No està permès l’accés al bar 

restaurant. El servei d’esmorzars es 

farà al pati de la biblioteca. Per als 

dinars, s’han acordat uns preus 

especials amb restaurants dels 

voltants del Parlament.

 Telèfons i adreces de contacte de les 

residències d’estudiants i dels locals 

de restauració propers

 Actualitzacions del programa al web 

www.parlament.cat/spuni. 



Programa d’avui 13 de juliol de 2019



Si detecteu una situació d’emergència:

— Comuniqueu-ho de seguida al personal 

del Parlament. 

Si sentiu un avís d’evacuació de l’edifici: 

— No feu servir cap ascensor. 

— Seguiu la via d’evacuació senyalitzada 

cap a la sortida de l’edifici i aneu al punt 

de trobada que indica l’esquema adjunt. 

Actueu sempre sense perdre la calma i 

seguiu en tot moment les instruccions 

que us doni el personal del Parlament. 

Instruccions que cal seguir en cas 
d’emergència



637 395 102

Telèfon SPUNI

Deseu-vos aquest número de telèfon als vostres mòbils 

perquè crearem una llista de distribució de WhatsApp 


