
 

Per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008 fou aprovat definitivament el Reglament Orgànic del Consell 

Social de  la Ciutat de Palma, publicat en el al BOIB núm. 110 de 07.08.08 entrà en vigor  l’endemà de  la 

seva publicació. 

 

 

Text  consolidat  de  caràcter  informatiu.  Inclou  les  seves  posteriors modificacions  i  correccions  per  a  facilitar  la  seva  lectura.
El text oficial publicat en el BOIB pot consultar‐se  en aquesta mateixa pàgina web.

 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE PALMA  

 
 

ÍNDEX 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

TÍTOL I. Definició i funcions 

Article 1. Naturalesa  

Article 2. Àmbit territorial d’actuació  

Article 3. Funcions  

Article 4. Assistència tècnica del Consell  

Article 5. Termini d’evacuació d’informes  

TÍTOL II. Composició 

Article 6. Composició  

Article 7. Nomenament 

Article 8. Finalització del mandat 

Article 9. Incompatibilitats de les persones membres del Consell 

Article 10. Absències i substitució interna  

Article 11. Cessaments  

Article 12. Retribucions  

Article 13. Autonomia i independència  

Article 14. Drets dels membres del Consell  

Article 15. Deures dels membres del Consell  

TÍTOL III. Organització  

Article 16. Òrgans del Consell.  

Article 17. La Presidència  

Article 18. Les vicepresidències  

Article 19. El Ple  

 

 1



 

Article 20. La Comissió Permanent  

Article 21. Comissions de treball  

Article 22. Secretaria del Consell  

TÍTOL IV. Funcionament 

Article 23. Convocatòria del Ple i quòrum de constitució. 

Article 24. Els acords del Ple 

Article 25. Actes 

Article 26. Aplicació del Reglament 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

DISPOSICIÓ FINAL 

 
 
 

 2



EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de l’Ajuntament entenem la participació ciutadana com un dret fonamental de totes les persones, i és 
a partir d’aquí que plantejam una presència real i efectiva de la ciutadania a la vida pública de Palma. 

La  participació  ciutadana  ha  de  caracteritzar  la  nostra  ciutat,  on  la  ciutadania  s’identifiqui  amb  el  seu 
Ajuntament, se senti copartícip de  les polítiques que es duguin a terme des de  l’Administració  i permetin 
fer de la ciutat un projecte col∙lectiu. 

Des d’aquesta perspectiva és  responsabilitat dels ajuntaments dotar‐se dels mecanismes de participació 
necessaris que desenvolupin i actualitzin la manera com la ciutadania es relaciona amb el seu Ajuntament. I 
amb  aquesta  finalitat  s’han  d’impulsar  i  canalitzar  processos  de  deliberació  oberts,  plurals,  equilibrats  i 
equitatius sobre el desenvolupament econòmic  local,  la planificació estratègica  i els grans projectes de  la 
ciutat, deliberació en  la qual conflueixen  les aportacions de  la ciutadania  i  les persones representants de 
l’Ajuntament. 

Per aquests motius, l’Ajuntament de Palma, a través d’aquest Reglament, crea el Consell Social de la Ciutat 
de Palma. 

L’esmentat  Consell  Social  forma  part  d’un  model  de  participació  més  ampli,  integrat  per  un  conjunt 
d’òrgans i instruments de participació amb què es pretén que la ciutadania participi en els afers de la ciutat.  

El Consell Social de la Ciutat de Palma és el màxim òrgan consultiu de participació de la ciutat. Per la seva 
orientació,  té com a missió principal  la deliberació pública  sobre els  temes  fonamentals de  la vida de  la 
ciutat.  

El Consell té la finalitat de promoure i canalitzar reflexions conjuntes de les i els agents econòmics i socials, 
entitats i ciutadania en general entorn de les grans qüestions que afectin la sostenibilitat, la cohesió social i 
el desenvolupament econòmic, social  i cultural de  la ciutat, especialment  la seva estratègia de  futur  i als 
seus grans projectes. Tot això a fi d’afavorir una major coresponsabilitat de  les organitzacions ciutadanes, 
així com del conjunt de la població palmesana.  

Els  seus objectius  són promoure el diàleg obert,  transparent  i  responsable  sobre el model de  ciutat  i el 
paper dels actors socials  i la corporació en la conformació d’una ciutat millor, més democràtica, atractiva, 
plural i centrada en el benestar de la seva ciutadania. 

Des del Consell es  fomentarà  l’enfortiment de  la societat civil de Palma  i el seu moviment associatiu, en 
totes  les seves manifestacions  legalment reconegudes, consolidant  la nova relació entre  l'Ajuntament,  les 
ciutadanes i ciutadans i els moviments socials. 

El   Consell  Social  és,  també,  un  reflex  dels  diferents  consells  sectorials,   estructures   i   organismes   
de   participació   existents   a    la   ciutat.   És   el   nus   central de      la   xarxa   de   participació   en    la   qual es 
troben  actors  i  actores  amb  visions  i  interessos  diversos  però  amb  un  objectiu   comú:  implicar‐se  i  
treballar junts per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  vida  de  la  ciutadania.

La creació del Consell Social es fa en compliment dels mandats de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les  bases  de  règim  local,  en  la  redacció  de  la  Llei  57/2003,  de  16  de  desembre,  de mesures  per  a  la 
modernització  el  govern  local,  i  la  Llei 23/2006, de 20 de   desembre, de  capitalitat de Palma,  les quals 
estableixen l’obligatorietat de crear un consell social de la ciutat als municipis de gran població, mitjançant 
un  reglament  de  naturalesa  orgànica,  integrat  per  representants  de  les  organitzacions  econòmiques, 

3

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Palmesana
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Palmesana


 

socials, professionals  i de veïnats més  representatives  i que  té  com una de  les  funcions bàsiques, entre 
d’altres,  l’emissió  d’informes,  estudis  i  propostes  en  matèria  de  desenvolupament  econòmic  local, 
planificació estratègica i els grans projectes urbans, amb l’objectiu d’un desenvolupament sostenible de la 
ciutat. 
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REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE PALMA  
 

TÍTOL I 
Definició i funcions 

 
Article 1. Naturalesa  
  
Es  constitueix  el  Consell  Social  de  la  Ciutat  de  Palma,  a  l’empara  del  que  estableix  l'art.  131  de  la  Llei 
7/1985,  reguladora  de  les  bases  de  règim  local, modificada  per  la  Llei  57/2003,  de mesures  per  a  la 
modernització del  govern  local,  com  a òrgan  consultiu  en  els  assumptes que  afecten  la  globalitat de  la 
ciutat, així com a l’empara del que estableix la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma, al seu article 36. 
 
El Consell Social de la Ciutat de Palma és l’òrgan consultiu més ampli garant de la participació ciutadana en 
la  gestió municipal,  al qual  correspon  l’estudi  i  la proposta en matèria de desenvolupament econòmic  i 
social, la planificació estratègica de la ciutat i els grans projectes urbans, tal com preveu la Llei de capitalitat 
i la Llei de mesures per a la modernització del govern local. 
 
El Consell  Social de  la Ciutat de Palma  gaudeix de plena  autonomia  i  independència en  l’exercici de  les 
seves funcions, sense perjudici de contactes, intercanvis i col∙laboracions amb altres consells. 
 
El Consell  Social  es  regeix pel  que disposen  aquest Reglament,  les  seves normes de  funcionament  i  les 
normes del règim local que li siguin d’aplicació.  
 
 Article 2. Àmbit territorial d’actuació  
 
L’àmbit d’actuació del Consell és el terme municipal de Palma. No obstant això, deixa oberta la possibilitat 
de contactes o col∙laboracions amb consells d’un altre àmbit territorial. 
 
El Consell Social té  la seva seu a  l’Ajuntament de Palma, on es duen a terme  les sessions. Es pot reunir a 
qualsevol altre  lloc del  terme municipal per decisió de  la Presidència o per acord d’una  tercera part dels 
seus membres. 
 
Article 3. Funcions 
 
Són funcions del Consell Social:  
 
1. Emetre  informes  i estudis  i  formular propostes en  les qüestions que  li  són  atribuïdes per  Llei o, dins 
l’àmbit de  les seves competències, per  iniciativa pròpia, amb  l’acord previ de  la majoria simple dels seus 
membres, o a petició de la Presidència o del Ple de l’Ajuntament. Els informes no són vinculants. 
 
2. Impulsar iniciatives per a l’aprovació de disposicions municipals de caràcter general. 
 
3. Assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal. 
 
4.  Conèixer  i  debatre,  d’acord  amb  el  que  estableix  el  Reglament  orgànic  municipals,  els  reglaments 
generals de l’Ajuntament. 
 
5. Conèixer  i debatre els pressuposts municipals,  les ordenances fiscals  i el desenvolupament de  la gestió 
econòmica municipal. 
 
6. Conèixer i debatre els grans projectes de l’Ajuntament. 
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7. Donar suports als consells sectorials de  la ciutat  i als consells ciutadans dels districtes  i conèixer‐ne  les 
conclusions, les iniciatives i les deliberacions. 
 
8. Promoure la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la democràcia local de Palma. 
 
9. Aprovar el seu propi règim d’organització i funcionament. 
 
10. Proposar al Ple municipal el debat sobre informes i propostes que consideri convenient. 
 
Article 4. Assistència tècnica del Consell  
 
L'Ajuntament  ha  de  proporcionar  al  Consell  la  informació  que  aquest  requereixi  per  exercir  les  seves 
competències,  així  com  el  suport  tècnic, material,  personal  i  administratiu  que  resulti  necessari  per  al 
desenvolupament normal de les seves funcions.  
 
Article 5. Termini d’evacuació d’informes 
 
1. El Consell Social ha d’emetre els informes establerts a l’article 3.1 en el termini màxim d’un mes des de la 
tramesa del projecte de pressuposts o de l’expedient de què es tracti. 
 
2. Quan es  fa constar de manera expressa  i motivada  la urgència en un expedient el  termini màxim per 
emetre l’informe és de quinze dies. 
 

TÍTOL II 
Composició 

 
Article 6. Composició  
 
El Consell  Social està  integrat per el  conjunt de  vocals, en  el nombre  i  representació que  a  s’esmenten 
continuació. Totes les persones membres han de tenir la condició política de ciutadans o ciutadanes de les 
Illes Balears, llevat de la persona representant d’associacions d’immigrants. La distribució és la següent: 
 
1. La batlessa o batle. 

 
2.  Una  persona  representant  nomenada  a  proposta  de  cada  grup  municipal  amb  representació  a 
l'Ajuntament, a proposta de cada partit o grup.  

 
3. Set persones expertes de reconegut prestigi nomenades pel Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta.  

 
4.  Dues  persones  representants  de  les  organitzacions  sindicals més  representatives,  conformement  als 
criteris establerts a l'Estatut dels treballadors i a la Llei orgànica de llibertat sindical.  

 
5. Dues persones representants de les organitzacions empresarials més representatives, conformement als 
criteris establerts a l'Estatut dels treballadors. 
 
6. Dues persones representants de cadascuna de les federacions d’associacions veïnals de Palma. 
 
7.  Deu  persones  representants  d’entitats  nomenades  pel  Ple  de  l’Ajuntament  per majoria  absoluta,  a 
proposta  de  les  entitats  que  representin  sectors  socials  com  gent  gran,  dona,  joventut, medi  ambient, 
discapacitat, immigració, cultura, esports, etc. 
 
8. El/la rector/ra de la UIB o la persona en qui delegui la representació. 
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Si el Consell ho acorda pot convidar a les sessions altres persones o entitats, amb veu i sense vot.  
 
La  composició del Consell ha de  complir els  criteris de  la  Llei d’igualtat procurant atendre el principi de 
presència equilibrada de dones i homes. 
 
Article 7. Nomenament  
 
Els noms de les persones proposades per formar part del Consell Social s’ha de comunicar a l'Ajuntament, a 
través de la Secretaria del Consell Social perquè les nomeni el Ple de l'Ajuntament.  
 
Les  organitzacions,  entitats  i  òrgans  de  participació  ciutadana  que  proposen  candidats  ho  han  de  fer 
mitjançant  un  escrit  dirigit  a  la  Secretaria  del  Consell,  en  què  designin  també  les  suplències  en  cas 
d’absència.  
 
L’escrit ha de  tenir el vistiplau del/de  la  representant  legal o un certificat de  l’acord de designació de  la 
respectiva assemblea, junta directiva o òrgan competent. S’hi ha de fer constar clarament  la denominació 
de l’entitat, així com el nom i llinatges de la persona designada com a candidat/ta i els de les persones que 
s’hagin designat com a suplents.  
 
L’escrit de presentació s’ha d’acompanyar amb la  declaració d’acceptació del candidat/ta i de les persones 
suplents.  
 
Article 8. Durada del mandat 
 
1  . El Consell  Social es  renova quan es  renova  la  corporació municipal,  sense perjudici del dret de  cada 
entitat o organisme a designar o revocar, en qualsevol moment,  la seva persona representant o pugui ser 
reelegit com a representant. 
 
2  . En  cap  cas  la  renovació dels membres del Consell ha de paralitzar el  funcionament  i els  treballs que 
s’estiguessin desenvolupant.  
 
Article 9. Incompatibilitats de les persones membres del Consell 
 
1. No poden ser membres del Consell Social qui siguin:  

 
a. Membres del Congrés dels Diputats, del Senat o de  les assemblees  legislatives de  les comunitats 
autònomes.  
 
b. Membres del Govern de l’Estat, dels governs de les comunitats autònomes o dels consells insulars, 
cabildos i diputacions provincials.  
 
c. Membres d’altres òrgans constitucionals.  
 
d. Alts càrrecs de  les administracions públiques, entenent com a  tals els  inclosos a  la Llei 12/1995, 
d’11 de maig, i altra normativa aplicable. 

 
2.  És  incompatible  ser membre  del  Consell  amb  dur  a  terme  algun  treball  remunerat  per  encàrrec  de 
l’esmentat Consell, ja sigui directament o indirecta. 
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Article 10. Absències i substitució interna  
 
1  . Tot membre que no pugui assistir a qualsevol de  les sessions que duen a terme els òrgans del Consell 
Social dels quals forma part ha de ser substituït per  les persones que s’hagin designat com a suplents. La 
substitució  s’ha de  comunicar mitjançant  escrit motivat presentat  a  la Presidència  abans de  l’inici de  la 
sessió.  
 
2 . Els suplents actuen a la sessió a la qual assisteixen amb els mateixos drets i deures dels membres de ple 
dret.  
 
Article 11. Cessaments  
 
1. Els membres del Consell Social cessen per alguna de les següents causes:  
 

a. Per terminació del seu mandat.  
 
b. Per renúncia pròpia o a requeriment de qui l’hagi proposat.  
 
c. Per defunció o incapacitat.  
 
d. Per inhabilitació per a l’acompliment de càrrec públic per sentència judicial ferma.  

 
2.  Així  mateix,  El  Ple  del  Consell  Social  pot  proposar  el  cessament  d’un/  una  dels  seus  membres  a 
l’organització que el/la va designar, quan es doni qualsevol de les següents circumstàncies:  

 
a. L’abandó manifest de les obligacions del seu càrrec.  
 
b. La falta d’assistència no justificada a més de tres sessions.  

 
3. El cessament s’ha de comunicar a  l’Ajuntament a través de  la Secretaria del Consell. Tots els membres 
del Consell són destituïts pel Ple municipal.  
 
4. Les vacants es proveeixen de la mateixa forma establerta per al seu nomenament.  
 
5. Si dins cada període  se  substitueix algun dels  seus membres,  la durada del mandat de qui  s’incorpori 
finalitza amb la primera renovació del Consell posterior al seu nomenament.  
 
6. Si es tracta de membres designats directament per l’Ajuntament aquest els ha de substituir en el termini 
màxim de 30 dies naturals des que es produeixi el cessament. 
 
Article 12. Retribucions  
 
Els membres del Consell no tenen dret a remuneració per l’exercici de les seves funcions, sense perjudici de 
la percepció de l'import de les despeses ocasionades per aquest exercici.  
 
Article 13. Autonomia i independència  
 
Es  garanteix  la  plena  autonomia  i  independència  dels membres  del  Consell  en  l’exercici  de  les  seves 
funcions en l’àmbit del Consell Social de la Ciutat de Palma. 
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Article 14. Drets dels membres del Consell  
 
Els membres, que actuen en exercici de  les seves  funcions amb plena autonomia  i  independència,  tenen 
dret a:  
 
1. Participar amb veu i vot a les sessions del Ple i de les comissions de què formen part.  
 
2. Assistir, sense dret a vot, a qualsevol de  les comissions del Consell de les quals no formen part. Podent 
fer ús de la paraula excepcionalment, amb l’autorització prèvia de la presidència de la comissió.  
 
3. Accedir a la documentació que serveixi d’antecedent al que s’hagi de tractar a les sessions.  
 
4. Presentar propostes i suggeriments d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament.  
 
5. Els que els reconegui la legislació aplicable.  
 
Article 15. Deures dels membres del Consell  
 
Els membres tenen el deure de:  
 
1. Assistir a  les sessions del Ple  i de  les comissions a  les quals han estat convocats  i participar en els seus 
treballs.  
 
2. Adequar la seva conducta al present Reglament i a les directrius i instruccions que, per desenvolupar‐lo, 
dicti el Consell.  
 
3. Guardar secret en relació amb les actuacions dels òrgans del Consell Social que es declarin reservades.  
 
4. No fer ús de la seva condició de membre del Consell per a l’exercici d’activitats mercantils.  
 
5. Promoure la constant millora de la ciutat i el benestar dels seus habitants. 
 

TÍTOL III 
Organització 

 
Article 16. Òrgans del Consell 
 
1. Són òrgans de Govern del Consell Social els següents:  

 
a. la Presidència  
 
b. les vicepresidències 
 
c. la Comissió Permanent 
 
d. el Ple  

 
2. Són òrgans de caràcter tècnic i administratiu del Consell Social els següents:  

 
a. les comissions de treball  
 
b. la Secretaria  
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Article 17. La Presidència  
 
1.  La  Presidència  del  Consell  correspon  a  la  batlessa  o  batlle  o  la  regidora  o  regidor  en  qui  delegui  la 
Presidència.  
 
2. Competències de la Presidència:  

 
a. Dirigir i coordinar el Consell i tenir‐ne la representació.  
 
b. Convocar, formular l’ordre del dia, presidir, moderar i visar les actes de les sessions del Ple i de la 
Comissió Permanent, els acords de la qual publica i executa. 
 
c. Transmetre als òrgans de gestió i de govern municipal els acords del Consell. 
 
d. Sol∙licitar, en nom del Consell,  la col∙laboració que consideri pertinent a  institucions, autoritats, 
organismes, entitats, associacions i particulars.  
 
e. Proposar l’elaboració d’informes, estudis i emissió de dictàmens.  
 
f. Requerir,  en nom del  Consell,  informació  sobre  els  assumptes que  se  li  sotmetin  a  consulta,  si 
aquesta informació sigui necessària per emetre el dictamen, informe o estudi.  
 
g. Complir i fer complir les normes del present Reglament, proposant‐ne al Ple la interpretació en els 
casos de dubte i la integració en els d’omissió.  
 
h. Dirimir els empats que es puguin produir a les votacions amb el seu vot de qualitat. 
 
i. La resta de funcions que li són pròpies en relació amb el funcionament d’un òrgan col∙legiat.  

 
Article 18. Les vicepresidències  
 
1. Les vicepresidències de Consell són quatre, triades entre els membres del Consell. La primera i la tercera 
són triades pel Ple de l'Ajuntament per majoria simple i la segona i la quarta, pel Ple del Consell per majoria 
absoluta.  
 
2. Funcions:  
 

a. Substituir  la Presidència, per ordre, en els  supòsits de vacant o absència. Té  les  seves mateixes 
competències. 
 
b.  Col∙laborar  amb  la  Presidència  en  l’exercici  de  les  seves  atribucions  com  a  president/ta  de  les 
sessions.  

 
Article 19. El Ple  
 
1. Composició:  
 
El Ple és constituït per  tots els membres del Consell sota  la direcció de  la Presidència  i  l’assistència de  la 
Secretaria.  
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2. Funcions:  
 
El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell.  
 
Ha d’exercir les seves funcions mitjançant el debat, cercant el consens i adoptant els seus acords en forma 
d’informes o recomanacions no vinculants.  
 
3. Les competències del Ple són les següents:  

 
a. Formular propostes i suggeriments a l'Ajuntament sobre els assumptes que són propis del Consell i 
respecte del funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.  
 
b. Aprovar l’elaboració d’informes i estudis i l’emissió de dictàmens.  
 
c. Aprovar els dictàmens, estudis, informes i propostes que li sotmetin les comissions de treball.  
 
d. Els estudis  i  informes elaborats per  iniciativa pròpia han de ser sol∙licitats per majoria simple del 
Consell.  La proposta d’estudi o  informe  s’ha d’incloure  a  l’ordre del dia de  la  següent  sessió que 
s’hagi de convocar. sempre que hagi estat presentada almenys amb set dies naturals d’antelació.  
 
e.  Vetllar  per  la  participació  en  els  diferents  òrgans  de  participació  municipals  i  coordinar  la 
informació que en prové.  
 
f. Crear les comissions de treball, de caràcter permanent o temporal, que es considerin convenients 
per al funcionament del Consell Social i determinar‐ne la denominació.  
 
g. Designar als membres del Consell que han de  formar part de  les diferents comissions de  treball 
que es puguin crear, respectant els criteris d’interès temàtic, sense perdre l’operativitat.  
 
h. Designar els experts als quals s’ha de demanar, a través de la Presidència, la col∙laboració que es 
considera pertinent a les diferents comissions del Consell i sessions que du a terme.  
 
i. Elaborar i aprovar, si escau, el projecte i la memòria anual d’activitats.  
 
j. Aprovar la proposta de cessament de qualsevol dels membres quan es donen les causes previstes a 
aquest efecte.  
 
k. Proposar al Ple de  l'Ajuntament  les modificacions del present Reglament orgànic, així  com dels 
reglaments orgànics de Participació Ciutadana i dels Districtes de Palma. 
 
l. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que l’atribueixi el Ple de l’Ajuntament o una disposició 
municipal de caràcter general.  
 
m. Aprovar el reglament de funcionament intern. 

 
4. Al Ple del Consell  Social hi poden assistir els membres  regidors  i  regidores de  la  Junta de Govern de 
Palma,  amb  veu  i  sense  vot,  en  funció  dels  assumptes  que  s’hi  tractin.  En  tot  cas,  han  de  donar  la 
col∙laboració necessària per facilitar els treballs de l’esmentat Consell. 
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Article 20. La Comissió Permanent  
 
1. Composició:  

 
a. La Comissió Permanent està composta per  la Presidència,  les vicepresidències, els representants 
en el Consell dels partits polítics i sis representants dels altres col∙lectius definits a la composició del 
Consell i triats pel Ple del Consell.  
 
b.  A més  dels membres  del  Consell  ha  d’assistir  a  les  sessions  de  la  Comissió  Permanent  el/la 
secretari/tària, amb veu i sense vot.  
 
c. Quan la Comissió Permanent ho acordi pot convidar a les sessions altres persones o entitats, amb 
veu i sense vot.  
 
d. A la sessió constitutiva de la Comissió Permanent es designen els suplents que actuen a la sessió, 
que tenen els mateixos drets i deures que els membres.  

 
2. La Presidència és substituïda per una vicepresidència en els supòsits d’absència, vacant o malaltia, pel 
seu ordre de nomenament. 
 
3. Les competències de la Comissió Permanent són:  
 

a. Dur a  terme  tot el necessari perquè es compleixin els acords del Ple  i desenvolupar els  treballs 
encomanats per aquest. 
 
b. Donar suport a la Presidència del Consell en el desenvolupament de la seva activitat.  
 
c.  Elevar  a  la  Presidència  la  proposta  de  l’ordre  del  dia  de  les  sessions  del  Ple  i  la  Comissió 
Permanent. 
 
d. Representar el Consell que li ho encomani el Ple.  
 
e.  Resoldre  qualsevol  assumpte  quan  el  seu  caràcter  urgent  i  inajornable    ho  aconselli,  sense 
perjudici de donar‐ne compte a la següent sessió del Ple del Consell. 
 
f. Fixar  les directrius  i disposar el que calgui per elaborar  l’esborrany de memòria perquè s’aprovi  i 
s’elevi a l’assemblea dins els dos primers mesos de cada any. 
 
g. Coordinar els treballs dels diferents òrgans de participació de  la ciutat  i  les comissions d’aquests, 
centralitzant‐ne els dictàmens i les propostes. 
 
h. Presentar i proposar iniciatives d’actuació al Ple del Consell. 
 
i. Les altres funcions que li encomani o delegui el ple del Consell.  

 
Article 21. Comissions de treball 
 
1. Creació:  
 
El Ple del Consell pot crear les comissions de treball que consideri necessàries, tant de caràcter permanent 
com de caràcter  temporal,  i amb  la durada que es consideri convenient. Es dediquen a  l’elaboració dels 
estudis, informes i propostes que se’ls encomanen a l’acord de la seva constitució.  
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Els  consells  sectorials  o  territorials  poden  tenir  la  consideració  de  comissions  de  treball  quan  facin 
propostes concretes al Consell de la Ciutat o quan aquest els faci un encàrrec de treball concret.  
 
2. Funcions:  
 
Les comissions de treball exerceixen les funcions que els encomana el Ple o la Comissió Permanent.  
 
En el mateix acord de constitució s’ha de determinar l’informe a elaborar i el termini per presentar‐lo.  
 
3. Composició:  

 
a. Tenen l’estructura i els membres que s’estableixen a l’acord de constitució dictat pel Ple.  
 
b. A l’acte de constitució cada comissió triarà d'entre els seus membres un/una president/ta i un/una 
vicepresident/t.  
 
c. El/la president/ta ha d’organitzar i dirigir les activitats de la Comissió, presidir les sessions, ordenar 
i moderar els debats i traslladar les propostes corresponents.  
 
d.  El/la  vicepresident/t  tés  les  funcions  que  li  delega  el/la  president/ta  i  el/la  substitueix  en  cas 
d’absència.  
 
e. El/la secretari/tària serà un/una funcionari/nària municipal titulat/ada en dret.  
 
f. Poden participar a les comissions de treball representants d’institucions o entitats distintes de les 
representades  al  Ple.  Com  a  suport  a  aquestes  comissions  de  treball  es  pot  comptar  amb  la 
participació i col∙laboració de persones expertes, alienes al Consell, per al seu assessorament tècnic, 
així com dels regidors i regidores de govern competents en la matèria de la qual tracta la comissió. 

 
Article 22. Secretaria del Consell  
 
1. La Secretaria del Consell Social, l’ocupa un/una funcionari/nària d’habilitació nacional, designat/ada per 
la Batlia, que també designa la persona suplent.  
 
2. Les funcions atribuïdes a la Secretaria del Consell són:  

 
a.  Assistir,  amb  veu  però  sense  vot,  a  les  sessions  del  Ple,  de  la  Comissió  Permanent  i  de  les 
Comissions de Treball del Consell.  
 
b.  Redactar  les  actes  de  les  sessions,  autoritzar‐les  amb  la  seva  signatura  i  el  vistiplau  de  la 
Presidència i donar el curs corresponent als acords que s’adoptin.  
 
c. Assistir la Presidència per garantir les convocatòries de les sessions. 
 
d. Tramitar les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència, incloent‐hi l’ordre del dia i la 
documentació necessària. 
 
e. Custodiar  la documentació del Consell amb  la finalitat de garantir  la posada a disposició  i  l’accés, 
entre la convocatòria i la realització de la sessió, de la documentació relativa a cada sessió.  
 
f.  Custodiar  les  actes  i memòries  del  Consell  i  certificar,  quan    s’autoritzi,  amb  el  vistiplau  de  la 
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Presidència, els acords presos.  
 
g. Expedir certificats dels acords.  
 
h. Facilitar els estudis, les dades i els informes que li sol∙liciten els membres del Consell.  
 
i. Les altres que li encomani el Ple, la Comissió Permanent o la Presidència.  
 
j.  El/la  titular  de  la  Secretaria  és  substituït  pel  funcionari/nària municipal  titulat/ada  en  dret  que 
s’hagi designat per a la seva substitució en els supòsits d’absència, vacant o malaltia.  

 
TÍTOL IV 

Funcionament 
 
Article 23. Convocatòria del Ple i quòrum de constitució 
 
1.  El  Ple  del  Consell  Social  de  la  Ciutat  de  Palma  es  reuneix  en  sessió  ordinària  amb  una  periodicitat 
semestral cada sis mesos. 
 
2.  Pot,  així mateix,  reunir‐se  amb  caràcter  extraordinari  a  proposta  de  la  Presidència,  a  sol∙licitud  d’un 
quaranta per cent com a mínim dels seus membres, o per acord de  la Comissió Permanent  . A  l’escrit de 
sol∙licitud han de constar els motius i els assumptes que es desitgin incloure a l’ordre del dia. 
 
3. El Ple queda vàlidament constituït a la primera convocatòria amb la assistència d’almenys dos terços dels 
seus membres, i en segona convocatòria, amb l’assistència de la meitat més un dels seus components. 
 
4.  És  en  tot  cas  imprescindible  l’assistència  del/de  la  president/ta  (o  persona  substituta)  i  del/de  la 
secretari/tària (o persona substituta). 
 
5.  Les  sessions  del  Ple  s’han  de  convocar,  com  a  mínim,  amb  quinze  dies  d’antelació,  llevat  de  les 
extraordinàries, que s’han de convocar amb dos dies d’antelació. 
 
6.  La  convocatòria  ha  de  contenir  l’ordre  del  dia  dels  assumptes  a  tractar  i  la  documentació 
complementària. En el cas d’urgència s’hi poden incloure altres assumptes, si així s’acorda per majoria dels 
seus membres presents. 
 
Article 24. Els acords del Ple 
 
1. Els acords del Ple s’adopten per majoria dels membres presents. En cas d’empat es resol amb el vot de 
qualitat del/de la  president/ta. 
 
2. Els membres discrepants de la declaració majoritària poden formular vots particulars en el mateix acte, 
individualment o conjuntament. 
 
Article 25. Actes 
 
1.  La  Secretaria  ha  d’estendre  una  acta  de  cada  sessió  que  es  du  a  terme,  la  qual  ha  d’especificar  les 
persones assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’hagin celebrat, 
els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. 
 
2. A l’acta han de figurar l’acord adoptat i els vots emesos. 
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3. Qualsevol membre té dret de sol∙licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, si aporta 
en el mateix moment o en el termini que assenyali la Presidència, el text que es correspon fidelment amb la 
seva intervenció, fent‐ho constar així a l’acta o adjuntant‐hi una còpia d’aquesta. 
 
4. Els membres que discrepen del contingut de l’acord poden formular el seu vot particular. 
 
5. Quan els membres voten en contra o s’abstenen queden exempts de la responsabilitat que es pot derivar 
de tals acords. 
 
6.  Les  actes  han  de  ser  rubricades  pel/per  la  president/ta  i  el/la  secretari/tària,  i  s’han  de  sotmetre  a 
l’aprovació del Consell a la sessió següent. 
 
Article 26. Aplicació del Reglament 
 
Per  a  tot  el  que  no  preveu  aquest  Reglament  el  Ple  del  Consell  pot  adoptar  els  acords  que  consideri 
oportuns. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogats tots els acords d’igual o inferior rang de qualsevol òrgan municipal que s’oposin  a aquest 
Reglament. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
Règim de funcionament 

 
Sense perjudici de les disposicions contingudes en el present Reglament el funcionament del qual es regeix 
pel que disposen el capítol I, títol II, articles 22 al 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Consell pot aprovar el seu propi 
reglament de funcionament. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament del Consell Social de  la Ciutat de Palma entrarà en vigor  l’endemà que es publiqui 
l’acord de l’aprovació definitiva i s’insereixi el seu text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre 
que hagi transcorregut el termini assenyalat a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
S’ha  de  tenir  en  compte,  a més,  el  que  disposen  l’article  25.a.1  del  Reglament  orgànic  de  participació 
ciutadana, el 49 de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de  les bases de règim  local,  i el 102, de  la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 


