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ELECCIONS LOCALS 2011 

Introducció 
Com ja sabeu, el pròxim dia 22 de Maig es celebraran les eleccions locals per triar els 

representants en el Parlament a les Illes Balears i en els diferents municipis que composen la 

nostra comunitat. D’aquestes eleccions sorgirà el pròxim govern de les Illes durant els pròxims 

quatre anys i d’aquí la gran importància que els medis hi estan donant. 

En concret ens centrarem en l’estudi en les representacions en el Parlament. Diferents 

empreses es dediquen a fer enquestes i anàlisis estadístics sobre les intencions de vot. 

Nosaltres utilitzarem les estadístiques que ha elaborat el CIS (Centre d’Investigacions 

Sociològiques) per fer els nostres anàlisis i estimar de forma aproximada com es compondrà el 

futur parlament. 

Objectiu 
L’objectiu d’aquesta pràctica és el d’entendre el funcionament de les eleccions a l’Estat 

Espanyol i la forma en que es reparteixen els diferents escons, tant en la nostra comunitat com 

en tot l’estat. En concret es pretén conèixer la Llei d’Hondt, que és el mètode que s’utilitza per 

a distribuir els escons en un parlament.  També es vol remarcar la importància de fer servir el 

dret al sufragi així com fer entendre a qui beneficia o perjudica el vot en blanc. 

El desenvolupament d’aquesta pràctica ens permetrà també introduir el full de càlcul (EXCEL o 

CALC) com a eina per organitzar i processar dades així com per a poder presentar els resultats. 

Informació 
Segons el CIS l’estimació de vot en % en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en 

aquestes properes eleccions és la següent: 

 ESTIMACIÓ DE VOT 
CIS (en % sobre vot 
vàlid) 

PSOE 30,4 

PP 47,9 

EU 4,5 

PSM-IV 6,0 

UPyD 1,1  

Convergència (UM) 1,7 

Altres Partits 5,4 

En Blanc 3,0 

  

Necessitaràs conéixer el cens de les Illes Balears, per això ho pots consultar a la pàgina: 

http://www.elecciones.mir.es/locales2011/index.htm 

Esbrina el nombre d’escons que composen el Parlament de les Illes Balears. 

http://www.elecciones.mir.es/locales2011/index.htm


CEPA SANT ANTONI 
Dep. Cientificotecnològic 
Curs 2010-2011 
 
També hauràs d’entendre com es reparteixen els escons en el Parlament mitjançant la Llei 

d’Hont. Busca per Internet el seu funcionament. Com a ajuda és bastant clar i explicatiu aquest 

link  http://www.elmundo.es/elecciones2000/cifras/graficodhont.html 

Procediment 
Una vegada coneixem el cens de la nostra comunitat anem a fer una primera suposició per a 

fer les nostres estimacions. Evidentment la participació de la població no és total sinó que un 

gran nombre de persones no exerceix el seu dret al vot. Utilitzarem, les dades de les passades 

eleccions, per tant, suposarem que tenim una abstenció de vot del 40,21% i per tant una 

participació del 59,79%. A partir d’aquí podrem extreure una quantitat de vot real. 

Utilitzant aquests vots reals faràs una taula on, utilitzant els percentatges donats pel CIS, 

extrauràs el número de vots que tindria cada partit polític i el número de vots en blanc. 

A partir d’aquí elabora una taula amb un full de càlcul (EXCEL o CALC) aplicant la Llei d’Hont 

assignant els escons corresponents a cada partit polític. Recorda que segons la Llei Espanyola, 

els partits que no obtinguin un mínim d’un 3% dels vots són eliminats en el repartiment dels 

escons i per tant els has de descartar. 

 

Informe 
L’informe serà un arxiu de Word i haurà d’incloure els següents punts: 

1. Nom i cognom 

2. Indicar per a quina entitat heu realitzat l’estudi (en aquest cas és el Parlament de les 

Illes Balears), el cens, la participació i el nombre d’escons totals que es reparteixen. 

3. Taula amb el número de vots i els resultats dels escons obtinguts dels diferents partits 

polítics. 

4. Elabora amb el mateix full de càlcul un Diagrama de Sectors que defineixi la distribució 

parlamentària. 

5. Comenta raonadament: Es diu que el vot en blanc afavoreix als partits més votats. 

Creus que és certa aquesta afirmació? Què creus que és més cert que el vot en branc 

afavoreix als més grans o que perjudica als més petits? Raona les respostes. 

6. Conclusió/opinió: Creus que és justa aquesta forma de repartir els escons? 

Lliurament 
Haureu de lliurar el següent: 

1. Informe de la pràctica (document Word) 

2. Arxius d’EXCEL on heu fet el càlcul dels escons i l’altra d’on heu generat el gràfic 

http://www.elmundo.es/elecciones2000/cifras/graficodhont.html
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Tot això m’ho podeu lliurar en mà amb un PENDRIVE o m’ho enviau a la següent direcció de 

correu electrònic: andreudarder@gmail.com 

 

 

mailto:andreudarder@gmail.com

