El Congrés dels Diputats
El lloc on es reuneixen tots els diputats és el Congrés dels diputats, una sala molt gran on hi ha 350 butaques, que corresponen a 350 escons. Cada diputat o diputada escollit ocupa una d’aquestes butaques.
Els diputats i diputades són les persones dels diferents partits que han obtingut un escó en les eleccions.
El partit polític que obté més escons, és a dir, més butaques, és el que guanya les eleccions i el que té
dret a formar un govern.
Però es poden donar diferents situacions:

Eleccions generals 2019
El passat diumenge dia 28 d’abril més de 25 milions
d’espanyols van anar a votar per escollir quines persones dels diferents partits polítics que es presentaven
formaran part del Congrés dels Diputats els pròxims
quatre anys. Aquestes persones, els diputats i diputades, són els representants del poble, i amb els seus
vots decideixen sobre les lleis que hauran de complir
tots els ciutadans.
Unes setmanes després de les eleccions, el primer
que votaran els diputats i diputades escollits és qui
serà el pròxim president del govern de l’estat, que és
la persona encarregada de formar el govern i dirigir-lo.
El govern el formen el president i les ministres i els
ministres, que són els qui decideixen sobre temes tan
importants com l’educació, la sanitat, l’economia, el
treball… i en preparen les lleis.

 i el partit polític guanyador treu més
S
de 175 butaques (més de la meitat) tindrà majora absoluta i això voldrà dir que
podrà governar tranquil·lament amb el
suport dels seus diputats, perquè quan
votin una llei, per exemple, sempre guanyaran les votacions.

Si el partit polític guanyador treu menys de 175 butaques (menys de la meitat) no tindrà majoria absoluta
i això voldrà dir que per poder governar i aprovar les
lleis necessitarà el suport d’altres partits, i que diputats d’altres partits votin el mateix. Per aconseguir
aquest suport s’hauran de posar d’acord en la manera
com volen governar i fer pactes.

El resultat
de les eleccions
En aquesta infografia
es veu el resultat
de les eleccions
del dia 28 d’abril.

