SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL
CONSELL DE MALLORCA
Palau del Consell
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El Consell de Mallorca
El Consell de Mallorca és una institució autonòmica, prevista en la Constitució de 1978 i en l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears de 1983, que substituí l’extingida Diputació Provincial. El precedent
històric d’aquest organisme es troba en la Carta de Població, atorgada el 1230 per Jaume I a la institució dels Jurats i al seu Consell el 1249 com a govern propi de la nostra illa.
L’edifici
L’edifici del Consell de Mallorca, d’estil neogòtic, fou construït per allotjar l’antiga Diputació Provincial.
Aquesta construcció, encarregada a Joaquín Pavía, implicà la remodelació total de l’edifici de l’antiga
presó de la ciutat. En una primera etapa, fins a l’any 1911, les obres se centraren en la façana i l’escala
principal. L’any 1908, Joan Guasp substituí Joaquín Pavía com a arquitecte provincial i es féu càrrec de
les obres. En la segona etapa s’actuà en la resta de les crugies i s’esbucaren les restes de l’antic edifici que
encara hi havia. Entre 1945 i 1947 es redistribuïren i guarniren les estances representatives de l’ala
noble, és a dir, les que s’obren al carrer. Les obres d’aquesta fase foren concebudes per l’arquitecte
Guillem Reynés, i també hi participà Josep Alomar.
Gegants del Consell de Mallorca
Els gegants del Consell de Mallorca representen els reis de l’antic regne de Mallorca i la seva funció és
acudir a les celebracions, cercaviles i actes festius on la seva presència es consideri adient. Representen
el rei Jaume II de Mallorca i la seva esposa la reina Esclaramonda de Foix, el rei Sanç i el rei Jaume
III.
Sala de Sessions
La Sala de Sessions fou projectada per l’arquitecte Guillem Reynés i Font i acabada sota la direcció de
Josep Alomar i Bosch el 1919. La fàbrica Granell i Cia., de Barcelona, s’encarregà dels vitralls, que
mostren un cicle èpic sobre la Conquesta de Mallorca el 1229 pel rei En Jaume, del pintor Faust Morell.
Un empostissat el divideix en dos àmbits, un de pavimentat de marbre blanc i l’altre que constitueix
pròpiament la tarima. El cadiram i les divisions corresponents dels escons (tot de roure) acaben de
definir el conjunt.
Macers de la Sala
Figura protocol•lària d’origen medieval, inspirada en el rei d’armes. Els macers eren funcionaris que
portaven una maça com a emblema d’una alta autoritat i obrien la marxa dels actes als quals assistia
l’autoritat esmentada. Amb el temps, han esdevingut el símbol del poder i la dignitat de les institucions que
representen.
El Consell de Mallorca disposa actualment de sis vestits de macers. Dos d’aquests vestits estan datats del
principi del segle XX, foren restaurats l’any 2003 i ara s’exhibeixen com a patrimoni artístic a la planta
noble de l’edifici principal del Consell. Porten les maces de plata.
Vara de comandament
La vara de comandament és el símbol de l’autoritat. És l’antic bastó de la Diputació Provincial. Té el
pom d’or amb els escuts esmaltats de Palma, Inca, Manacor, Maó i Eivissa.
Medalles
Es lliuren a tots els membres de la corporació. Porten l’escut del Consell de Mallorca i els consellers les
duen en els actes més representatius, entre els quals, la Diada de Mallorca.
Insígnies
Signes honorífics que es lliuren a tots els membres de la corporació per a ús habitual. Porten l’escut del
Consell de Mallorca.

PROGRAMA
ELS CONSELLERS I LES CONSELLERES DE LA NOVA
CORPORACIÓ ENTREN A LA SALA DE SESSIONS AMB ELS
MACERS.
Constitució de la nova corporació
- Formació de la Mesa d’Edat
- Acreditació dels consellers i de les conselleres electes davant la Mesa
d’Edat
- Jurament o promesa del càrrec de conseller o consellera
Elecció del president o de la presidenta del Consell de Mallorca
- Proposta del candidat o de la candidata per part de la Mesa d’Edat
- Presentació del programa i sol•licitud de confiança per part del
candidat o de la candidata a la Presidència
- Intervenció dels representants de les llistes electorals
- Votació per elegir el president o la presidenta del Consell de Mallorca
- Jurament o promesa del càrrec de president o presidenta
- Lliurament de la vara de comandament, la medalla corporativa i la
insígnia del Consell de Mallorca al president electe o a la presidenta
electa
- Lliurament de les medalles i les insígnies als consellers i les conselleres
del Consell de Mallorca
- Discurs institucional del nou president o de la nova presidenta

