VOCABULARI PARLAMENTARI PER A PRIMÀRIA

Abstenció: Acció de no exercir el dret de vot en unes eleccions o en una votació al
Parlament.
Comissió parlamentària: Grup de treball de diputats que s’encarrega de treballar els
projectes de llei abans que es debatin en el Ple. Cada comissió està especialitzada en un
tema: agricultura, cultura, ensenyament, sanitat, etc.
Conseller o consellera: Membre del Govern de Catalunya que dirigeix un departament de
la Generalitat.
Democràcia: Sistema de govern en què el poble exerceix la sobirania.
Diputat o diputada: Membre del Parlament que ha estat elegit per mitjà d'unes eleccions i
que representa el poble.
Escó: Seient dels diputats al Saló de Sessions.
Estatut d’autonomia de Catalunya: Llei bàsica de Catalunya.
Generalitat de Catalunya: Institució d’autogovern de Catalunya.
Govern: Òrgan de la Generalitat que aplica les lleis que s’aproven al Parlament de
Catalunya. És integrat pel president o presidenta de la Generalitat i els consellers.
Grup parlamentari: Conjunt de diputats d'un mateix partit polític o coalició electoral. Té la
funció de convertir el programa polític del partit o coalició en iniciatives parlamentàries i en
programa de govern. Cada grup té un portaveu que el representa.
Hemicicle: Saló de Sessions. Rep aquest nom perquè els seients dels diputats, els escons,
estan disposats en forma semicircular.
Llei : Norma aprovada per un Parlament. Tothom està obligat a complir les lleis.
Majoria absoluta: Majoria que s'obté quan el nombre de vots supera el nombre
corresponent a la meitat més un del nombre total de diputats.
Per exemple, la majoria absoluta del Parlament de Catalunya, que té 135 diputats, és 68.
135 dividit entre 2 és 67,5.
67,5 + 1 = 68,5 = 68 (els decimals no es tenen en compte).
Majoria parlamentària: Grup parlamentari o conjunt de grups els vots dels quals sumen
més que els vots dels altres grups, cosa que els permet d'impulsar un programa de govern.
Mesa del Parlament: Òrgan que dirigeix el Parlament. És integrat pel president o
presidenta del Parlament, dos vicepresidents i quatre secretaris. Tots ells són diputats i han
estat elegits en la sessió constitutiva, que és la primera sessió del Ple que es fa després de
les eleccions.

1

VOCABULARI PARLAMENTARI PER A PRIMÀRIA
Oposició: Grups parlamentaris que no tenen la majoria parlamentària, per la qual cosa és
més difícil que la seva voluntat sigui la que adopti tot el Parlament. Aquests grups
parlamentaris no formen part del Govern.
Òrgan: Unitat que forma part d'una administració pública i que és integrada per un conjunt
de persones que tenen atribuïda una finalitat concreta.
Pacte: Acord entre dues o més persones per a trobar una solució conjunta a un problema o
a una situació determinada. Els diputats acostumen a fer pactes per a poder aprovar les lleis.
Parlament: Institució en què es reuneixen els representants dels ciutadans (els diputats)
per a debatre i aprovar les lleis.
Partit polític: Agrupació de persones que proposen un model de societat i comparteixen
unes mateixes idees. Es poden presentar a les eleccions perquè els ciutadans els votin, amb
l'objectiu de poder dur a terme el seu programa de govern com a representants del poble.
Ple del Parlament: Òrgan suprem del Parlament, integrat per tots els diputats.
Portaveu: Representant del grup parlamentari.
President o presidenta de la Generalitat: Cap del Govern de Catalunya. L’elegeixen els
diputats del Parlament en la sessió d’investidura.
President o presidenta del Parlament: És el diputat o diputada que representa tota la
cambra (el Parlament).
Programa: Conjunt de propòsits que vol dur a terme una persona, un grup, una escola, un
partit polític, el Govern, etc.
Projecte de llei: Text presentat pel Govern que inclou regles (obligacions i prohibicions)
sobre un o més temes. Si el Parlament l'aprova, es converteix en llei.
Saló de Sessions: Sala del Palau del Parlament on es fan els plens.
Sessió d’investidura: És la sessió del Parlament de Catalunya en la qual els diputats
elegeixen el president o presidenta de la Generalitat.
Votació: Acte pel qual cada persona expressa la seva opinió sobre un tema per mitjà del seu
vot. Al Parlament de Catalunya, els diputats poden votar de diferents maneres. La votació
pot ser ordinària, per assentiment, per crida i secreta.
Votació ordinària: Votació en què els diputats premen un botó des del seu escó indicant si
voten “sí” o “no” o si s’abstenen.
Votació per assentiment: Votació en què cap membre del Ple no s’oposa a la proposta que
fa la presidència. Tots hi estan d’acord.
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Votació pública per crida: Votació en què cada diputat o diputada, després de ser
anomenat, diu en veu alta “sí”, “no” o “abstenció”.
Votació secreta: Votació en què els diputats expressen la seva voluntat sense que es pugui
saber públicament quin ha estat el sentit del seu vot. Ho poden fer ficant dins d’una urna una
papereta en què hi ha escrit el que voten o bé ficant-hi una bola, que pot ser blanca o negra,
segons quin sigui el significat del seu vot.
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