
 

Per acord dels Consells Territorials dels districtes de dia 22 de gener de 2007 fou aprovat definitivament 

el Reglament d’organització i funcionament dels consells territorials dels districtes, assabentat pel Ple el 

dia 29 d’octubre de 2007 i publicat en el BOIB núm. 15 de 31.01.2008, entrà en vigor l’endemà de la seva 

publicació  La correcció d’errades fou publicada en el BOIB núm. 60 de 20 .04.2010. De la modificació del 

seu article 10 es va donar per enterat el Ple el dia 26 de juliol de 2010 i es va publicar en el BOIB núm. 117 

de 10. 08.2010. 

 

 

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.
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REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CONSELLS TERRITORIALS DELS DISTRICTES 
 

TÍTOL PRELIMINAR 
Naturalesa, objecte i funcions 

 
Article 1. Naturalesa jurídica 
 
D’acord  amb  el  que  estableixen  els  reglaments  orgànics  del  govern  i  de  l’administració,  de  participació 
ciutadana  i  dels  districtes  de  Palma,  els  consells  territorials  dels  districtes  es  configuren  com  a  òrgans 
col∙legiats  de  participació  ciutadana  directa  al  seu  àmbit  territorial,  a  través  de  consulta,  informació  i 
proposta sobre  l’actuació municipal. Permeten  la participació de  les associacions de veïns  i altres entitats 
ciutadanes d’un districte en  l’adopció de propostes d’acords sobre  la gestió dels assumptes municipals de 
competència del districte que s’han d’elevar a l’òrgan decisori competent. 
 
Article 2. Objecte i funcions 
 
Els consells territorials de districte, com a òrgans de participació veïnal, tenen com a objecte fomentar  la 
participació  directa  i  desconcentrada  de  les  associacions  de  veïns  i  entitats  ciutadanes  que  els 
constitueixen. 
 
Les seves funcions són promoure el diàleg entre els ciutadans, les seves associacions i entitats ciutadanes i 
l’Administració municipal  sobre els assumptes que afectin  la vida quotidiana d’un o diversos barris o de 
l’àmbit general del districte. 
 
Així mateix,  assumeixen  les  funcions  que  es  detallen  als  reglaments  orgànics municipals  de  participació 
ciutadana i dels districtes de Palma. 
 

TÍTOL I 
Organització dels consells territorials de districte 

 
Article 3. Composició dels consells territorials de districte 
 
Els consells territorials dels districtes estan composts, d’acord amb el que disposa l’article 13 del Reglament 
orgànic dels districtes de Palma, per: 
 
‐ la regidoria que presideix el districte, la junta municipal i el consell territorial de districte 
 
‐ la vicepresidència 
 
‐ els vocals 
 
Correspon la secretaria, amb veu i sense vot, a una persona funcionària adscrita al districte, designada per 
la presidència del districte. Es pot nomenar suplent per absència, malaltia o vacant. 
 
Article 4. La presidència 
 
Són  funcions  de  la  presidència  representar  el  consell,  fixar  ordre  del  dia,  convocar‐ne  i  presidir‐ne  les 
sessions, mantenir‐hi  l’ordre,  el  respecte,  fixar  els  temps  d’intevenció  i moderar  els  debats,  dirimir  els 
empats  amb  el  seu  vot  de  qualitat  i  visar  les  actes.  En  casos  d’alteració  greu  de  l’ordre  que  impedeixi 
continuar el desenvolupament normal de  la sessió,  la presidència ha d’advertir el/s membre/s del Consell 
que mantingui/n  i  si després d’advertir‐lo/s per  segona vegada no acata/en  la decisió de  la presidència, 
aquest pot expulsar‐lo/s de la sessió del consell. 
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Article 5. La vicepresidència 
 
La  vicepresidència  del  consell  territorial,  l’assumeix  el membre  de  la  junta municipal  de  districte  que 
designa la Batlia, que té veu i vot al ple del consell. Substitueix la presidència en cas d’absència, malaltia o 
vacant, i deté totes les seves atribucions. 
 
Article 6. Els vocals 
 
Els vocals són els representants nomenats per les entitats ciutadanes i les associacions de veïns que estan 
inscrites al Registre municipal d’entitats ciutadanes  i declarades d’utilitat pública municipal, amb domicili 
social i àmbit d’actuació al districte. Han d’estar acreditades per la Regidoria de Participació Ciutadana. Les 
associacions de veïns i les entitats ciutadans han de nomenar un representant i un o diversos suplents per 
escrit. 
 
El/la vocal membre del consell que cessa en el seu càrrec per dimissió o decisió de  l’associació o òrgan al 
qual pertany ha de ser substituït per un altre membre de la mateixa entitat, després de proposta per escrit. 
 
D’entre els vocals del consell es nomena un/una portaveu elegit/ida pel ple del consell, per majoria dels 
presents, entre els membres d’aquests que  siguin  representants d’entitats  ciutadanes o  associacions de 
veïns. Té  la  funció d’exposar  i defensar davant el Ple municipal els acords  i  les propostes que  s’adopten 
vàlidament al ple del consell. El mandant té una durada d’un any, renovable per acord de la majoria simple 
dels membres.  El/la  portaveu  pot  ser  substituït/ïda  per  un  altre membre  del  consell  o  es  pot  designar 
un/una portaveu especial per a determinats assumptes, amb els mateixos requisits abans ressenyats. 
 

TÍTOL II 
Funcionament dels consells territorials 

 
CAPÍTOL I 

Dels òrgans col∙legiats 
 
Article 7.  Dels òrgans col∙legiats dels consells territorials 
 
Els consells territorials de districte funcionen en ple i en grups de treball. 
 
El ple de cada un està integrat per la presidència, la vicepresidència i els vocals. 
 

CAPÍTOL II 
Del ple del consell 

 
Article 8. Sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries‐urgents 
 
Les  sessions  del  ple  dels  consells  territorials  de  districte  poden  ser  ordinàries,  extraordinàries  i 
extraordinàries‐urgents. 
 
Les  sessions  del  ple  dels  consells  són  públiques  i  es  duen  a  terme  al  lloc  que  decideix  la  presidència, 
preferentment en horari de capvespre,  i  finalitzen el mateix dia de  la seva convocatòria, per mantenir  la 
unitat d’acte. 
 
El consell territorial de districte es reuneix en ple amb caràcter ordinari una vegada al trimestre. 
 
Són sessions extraordinàries o extraordinàries‐urgents del ple del consell territorial de districte  les que es 
convoquen amb tal caràcter a iniciativa de la presidència o quan ho sol∙licita un terç dels seus membres. La 
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sol∙licitud de ple del consell extraordinari o extraordinari‐urgent s’ha de fer per escrit i hi han de figurar les 
firmes dels sol∙licitants, els motius que justifiquen la convocatòria i els assumptes a tractar. En aquest cas la 
presidència ha de fixar la data de realització dins els deu dies següents a la recepció de la sol∙licitud.  
 
Les sessions extraordinàries o extraordinàries‐urgents es poden convocar  també a  iniciativa de qualsevol 
dels  grups  de  treball  del  consell,  per  acord  unànime  dels  seus membres,  per  tractar  assumptes  de  la 
competència  del  dit  grup  de  treball.  La  sol∙licitud  s’ha  de  dirigir  a  la  presidència  i  s’hi  ha  d’acreditar  la 
unanimitat, els motius que justifiquen la convocatòria i els assumptes a tractar.  
 
No es pot dur a terme més d’una sessió extraordinària entre la realització de les sessions ordinàries, llevat 
de les extraordinàries‐urgents. La realització de la sessió extraordinària no es pot demorar més de vint dies 
hàbils des que hagi estat sol∙licitada i l’extraordinària‐urgent, més de deu dies. 
 
Qualsevol denegació de la realització de sessió extraordinària o extraordinària‐urgent ha de ser motivada. 
 
Article 9. Convocatòria i ordre del dia 
 
El  ple  del  consell  territorial  és  convocat  per  la  presidència  dirigint‐se  per  escrit  a  tots  els membres  del 
consell territorial amb, almenys, deu dies hàbils d’antelació en el cas de sessions ordinàries. En el cas de 
sessions extraordinàries  la convocatòria s’ha de  fer amb tres dies hàbils d’antelació.   Les extraordinàries‐
urgents no tenen termini de preavís i ha de quedar constància que han estat citats tots els seus membres. 
Les  sessions extraordinàries‐urgents han de  ser  ratificades pel vot  favorable de  la majoria dels membres 
assistents abans de debatre l’assumpte o els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
A  la convocatòria, que ha de  fixar el  lloc,  la data  i  l’hora de realització, s’hi ha d’unir  l’ordre del dia de  la 
sessió  i  l’esborrany de  l’acta de  la sessió ordinària anterior  i, quan sigui possible,  l’esborrany de  l’acta, si 
s’escau, de la darrera sessió extraordinària o extraordinària‐urgent duita a terme. 
 
La convocatòria  i  l’ordre del dia de  la sessió s’han d’entregar a  la seu social o domicili dels membres del 
consell que els interessats facilitin. No obstant això, i sempre que sigui compatible amb els mitjans tècnics 
de  què  disposi  l’Ajuntament,  l’esmentada  convocatòria  es  pot  notificar  per  mitjans  telemàtics  si  ho 
autoritzen els seus destinataris i s’entén realitzada des del moment que es disposa de qualsevol mitjà que 
permet tenir‐ne constància de la seva recepció. 
Així mateix,  la  convocatòria  i  l’ordre del dia de  la  sessió  s’han d’exposar  al  tauler d’anuncis de  l’oficina 
municipal del districte  i  se n’ha de donar  la màxima difusió  a  través dels mitjans  tècnics,  informàtics  o 
telemàtics més adequats (mitjans de comunicació del districte, web municipal, etc.). 
 
L’ordre del dia és fixat per la presidència del Consell. 
 
Les  entitats  i  les  associacions  poden  sol∙licitar  a  la  presidència  que  inclogui  assumptes  que  afecten  el 
districte a les sessions ordinàries, sempre que presentin les seves propostes amb trenta dies d’antelació a la 
data límit de convocatòria del ple del consell, prevista en aquest article. 
 
No  obstant  això,  a  les  sessions  ordinàries,  quan  hi  hagi  raons  d’urgència  degudament  motivades  i 
apreciades per la presidència, perquè es tracta d’un assumpte de gran rellevància per a un o més barris del 
districte  o  a  l’àmbit  general  del  districte,  es  pot  debatre  un  assumpte  no  inclòs  a  l’ordre  del  dia  si  se 
sol∙licita amb almenys vint‐i‐quatre hores d’antelació a la realització del ple del consell i la seva inclusió és 
admesa per la presidència i ratificada per aquest per majoria simple. 
 
Amb  periodicitat  anual  el  ple  del  consell  territorial  ha  de  tractar  els  següents  assumptes  que  s’han 
d’incloure a l’ordre del dia de la convocatòria, juntament amb la documentació que els desenvolupi: 
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‐ Inversions, serveis i actuacions més rellevants realitzades per l’Administració municipal al districte durant 
l’any precedent. El resum o  la memòria s’ha de presentar a  la primera sessió del consell territorial que es 
dugui a terme l’any següent. 
 
‐  Memòria  participativa  del  consell  territorial,  que  ha  de  recollir  totes  les  iniciatives,  propostes  i 
suggeriments  plantejats  al  consell  territorial  pels  seus membres,  així  com  la  conclusió  o  acord  adoptat 
sobre aquests. També ha de recollir la feina duita a terme pels grups de treball del consell i, en general, els 
moviments  que  s’hagin  produït  en  la  composició  del  consell,  tot  referit  a  l’anualitat  anterior.  Aquesta 
memòria ha de ser aprovada al ple del consell territorial i entregada, durant el primer semestre de l’exercici 
següent, als membres del Ple de l’Ajuntament de Palma per a la seva informació i consideració, si s’escau. 
 
També  s’ha  d’incloure  a  l’ordre  del  dia  del  consell,  tant  a  reunions  ordinàries  com  extraordinàries,  un 
apartat per a precs i preguntes. 
 
Article 10. Quòrum d’assistència 
 
Per  a  la  constitució  vàlida  del  ple  del  consell  territorial  cal  la  presència  de  la meitat més  un  dels  seus 
membres,  inclosa  la presidència,  i amb  l’assistència de  la persona que exerceixi  la secretaria o de qui  les 
substitueixi legalment. 
 
Si no es pot constituir en primera convocatòria a falta de quòrum, s’entén vàlidament constituït en segona 
convocatòria mitja hora després de  la primera, amb els membres presents, que en tot cas no podran ser 
inferior a tres, inclosa la presidència, i amb l’assistència de la persona que exerceixi la secretaria o de qui les 
substitueixi  legalment.  En  aquest  cas,  els  acords  adoptats  faran  referència  expressa  al  nombre 
d’assistents.”  
 
Article 11. Intervenció a les sessions del ple de membres que no hi pertanyen 
 
A més dels  components del  consell poden assistir a  les  sessions, amb veu  i  sense vot, per  intervenir en 
algun dels punts  inclosos a  l’ordre del dia, experts  i tècnics en  la matèria a tractar, sempre que segons el 
parer  de  la  presidència  o  de  la majoria  dels  components  del  consell  es  consideri  oportú  comptar  amb 
aquest assessorament. Amb aquesta finalitat  la presidència ha de cursar  invitació a  la persona proposada 
per  participar  a  la  corresponent  sessió  informant‐la  del  lloc,  el  dia,  l’hora  i  l’assumpte  per  al  qual  es 
requereix el seu assessorament o informe. 
 
En el mateix sentit, és a dir, per intervenir, i amb el mateix procediment que els experts i tècnics, es poden 
convidar  veïns  residents  al  districte,  a  títol  individual,  o  persones  pertanyents  a  associacions  no 
representades al consell, sempre que hagin participat o participin activament en el tema objecte del punt 
de l’ordre del dia. 
 
En aquest darrer cas, la intervenció s’ha de produir a l’inici del punt de què es tracti i ha de tenir una durada 
màxima de cinc minuts. 
 
Es pot realitzar només una intervenció per a cada persona convidada i està limitada als punts de l’ordre del 
dia per als quals hagi estat convidada. 
 
Així mateix, qualsevol  grup de  ciutadans no  inferior  al 10% dels  veïns  afectats, del districte o barri que 
correspongui, si es tracta d’un acte localitzat i concret, també pot sol∙licitar expressar davant la corporació, 
a través d’una persona representant, la seva opinió sobre alguna qüestió que figura a l’ordre del dia del Ple. 
Les sol∙licituds d’intervenció han de tenir entrada a la Secretaria General del Ple i han d’expressar de forma 
raonada l’interès directe i el motiu pel qual es considera que l’assumpte les afecta. Les intervencions s’han 
de fer abans de la lectura, el debat i la votació de la proposta inclosa a l’ordre del dia. 
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Article 12. Deliberacions 
 
La presidència  i,  si  s’escau,  la vicepresidència, obre,  suspèn  i aixeca  les  sessions. Així mateix, dirigeix els 
debats, manté  l’ordre,  concedeix  o  retira  l’ús  de  la  paraula,  sotmet  a  votació  els  assumptes  debatuts  i 
proclama els resultats. 
 
Els temps d’intervenció dels membres del consell han de ser cinc minuts per a la primera intervenció i tres 
minuts  per  a  la  segona.  Cada  intervenció  pot  tenir  una  durada màxima  de  cinc minuts  i  quan  hi  hagi 
diferents intervencions referents al mateix punt el seu conjunt  no pot sobrepassar els quinze minuts. 
 
Les intervencions s’han d’atenir al tema objecte de discussió i les exposicions han de ser breus. Si no hi ha 
acord  sobre  això decideix    la presidència, que ha de  tenir  cura que  les persones que prenen  la paraula 
exposen les seves opinions i propostes amb llibertat, sense interrupcions ni pressions externes. 
 
Article 13. Adopció d’acords de propostes 
 
S’ha  de  procurar  que  els  acords  de  propostes  del  ple  del  consell  territorial  s’adoptin  per  consens, 
mitjançant  l’assentiment  unànime  dels  presents.  S’entenen  aprovats  per  unanimitat  quan  no  susciten 
objecció ni oposició en cap dels membres presents a la sessió. Si no és així, els acords de propostes s’han de 
sotmetre  a  votació  i  s’adopten  per majoria  simple  dels membres  presents  a  la  sessió,  si  aquesta  s’ha 
constituït vàlidament, conformement a les determinacions de l’article 10 del present Reglament. 
 
Els  acords de proposta  s’han de publicar,  sense perjudici que  s’insereixin  al  tauler d’edictes de  l’oficina 
municipal  de  districte,  a  través  dels mitjans  tècnics,  informàtics  o  telemàtics  amb  què  compta  la  dita 
oficina. 
 
Article 14. Votacions 
 
El  sistema  normal  de  votació  és  la  votació  ordinària,  és  a  dir,  la  que  es manifesta mitjançant  signes 
convencionals  d’assentiment,  dissentiment  o  abstenció,  a mà  alçada.  També  es  pot  utilitzar  la  votació 
nominal, mitjançant crida pública. En casos excepcionals la presidència o, si s’escau, la vicepresidència, pot 
determinar que la votació sigui secreta. 
 
El vot pot ser afirmatiu, negatiu o abstenció. 
 
El dret de vot pertany a l’entitat que forma part del ple. És exercit per la persona representant nomenada 
per aquesta. Cada entitat té un vot, que és presencial i no es pot delegar. 
 
Article 15. Explicació de vot 
 
Els membres que han votat en sentit contrari respecte de la decisió majoritària o s’han abstingut de votar, 
si no han intervingut al debat o havent intervingut en un sentit hagin canviat la seva intenció de vot, poden 
explicar, per escrit, el seu vot, la qual cosa s’ha d’unir a l’acord adoptat. Amb aquesta finalitat els membres 
del consell que desitgen explicar el seu vot ho han d’anunciar a  la sessió a continuació de  la proclamació 
per part de  la presidència de  la  validesa de  l’acord  i abans que  la  secretaria  llegeixi al  següent punt de 
l’ordre del dia. Les explicacions de vots s’han de presentar a la secretaria del consell en un termini màxim 
de  setanta‐dues  hores  comptades  des  del  final  de  la  sessió.  Una  vegada  transcorregut  aquest  termini 
s’entén que ha perdut el seu dret. 
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Article 16. Acta de les sessions 
 
La secretaria ha d’estendre una acta de cada sessió, amb el vistiplau de  la presidència,  i ambdues han de 
firmar tots els seus fulls. 
 
A  les actes han de  figurar els  següents extrems: data; hora de  començament  i  final de  la  sessió;  lloc de 
realització; nom i llinatges de tots els membres del consell assistents i dels qui hagin volgut justificar la seva 
absència, amb especificació de  l’associació o entitat que representen; nom  i  llinatges de  les persones que 
sense ser membres del consell hi han  intervingut d’acord amb el que estipula aquest d’acord amb el que 
estipula aquest Reglament  i,  si  s’escau, organització que  representen;  relació d’assumptes  tractats; breu 
resum del debat o discurs desenvolupat; vots emesos,  i acords adoptats. 
 

CAPÍTOL III 
Dels grups de treball 

 
Article 17. Grups de treball 
 
El ple del consell pot crear els grups de treball que consideri pertinents, per a una  finalitat determinada, 
integrats per membres del consell  territorial. L’acord de creació del grup n’ha d’establir  la denominació, 
l’assumpte objecte dels treballs del grup i la durada. També ha de designar la persona que en coordinarà els 
treballs. La persona que dugui la coordinació del grup de treball és nomenada per la presidència del consell 
territorial. 
 
A proposta de la persona titular de la coordinació del grup de treball poden participar als treballs d’aquest, 
amb  veu  i  sense  vot,  representants  dels  consells  sectorials  d’àrea,  tècnics  i  experts  en  la  matèria 
corresponent, així com entitats i associacions relacionades amb el sector d’activitat de què es tracti. 
 
De  les propostes  i  informes que elaboren els grups de  treball,  se n’ha d’informar el ple del consell, que 
adopta els acords que considera pertinents. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
Per  a  tot  el  que  no  preveu  el  present  Reglament  quant  a  funcionament  dels  consells  territorials  és 
d’aplicació el que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les  administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú;  el  Reglament  d’organització, 
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  corporacions  locals,  aprovat  pel  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, i la resta de reglaments orgànics aprovats per l’Ajuntament, en el que hi resultin aplicables. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final primera 
 
El present Reglament d’organització  i  funcionament dels consells  territorials dels districtes es  formula en 
aplicació  i desenvolupament del Reglament orgànic dels districtes de Palma, de 25 de novembre de 2004 
(BOIB. núm. 187, ext., de 31 de desembre de 2004). 
 
Disposició final segona. Comunicació, publicació i entrada en vigor 
 
D’acord amb els articles 56.1, 65.2  i 70.2 de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de  les bases del règim 
local, el Reglament es publicarà i entrarà en vigor de la següent forma: 
 

 8



 

 9

a.  L’acord  d’aprovació  definitiva  del  present  Reglament  es  comunicarà  a  l’Administració  de  l’Estat,  a 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca. 
 
b. Una vegada  transcorregut el  termini de quinze dies des de  la  recepció de  la  comunicació,  l’acord  i el 
Reglament es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 
 
c. El Reglament entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al BOIB. 


