
 

 

 

 
 
 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRICTE PONENT 
 

La Junta Municipal del Districte és l’òrgan col·legiat de representació política, 
comissionat del Ple, per a l’àmbit territorial del districte, a través de la comissió 
competent per a la coordinació territorial dels districtes. 
 
Està presidida pel regidor o regidora que presideix també el districte i està integrada 
per un o una representant de cada grup municipal del Ple, i en correspon la secretaria a 
una persona funcionària dependent de la Secretaria General del Ple. 
 
(art. 4.1 i 4.2 del Reglament orgànic dels districtes de Palma) 
 
FUNCIONS: (art. 4.4 del Reglament orgànic dels districtes de Palma) 
 
Les funcions de la Junta Municipal del Districte són les següents: 
 
Estudi, informe o consulta dels assumptes corresponents a l’àmbit territorial del 
districte. 
 
Seguiment de la gestió del regidor o regidora que presideix el districte i l’oficina 
municipal del districte, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb 
caràcter general, correspon al Ple. 
 
Les funcions resolutòries que el Ple li delegui. 
 
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA 

 
Per la constitució de la Junta Municipal del Districte és necessari l’assistència d’un terç 
del nombre legal de membres, que mai pot ser inferior a tres, i del/de la president/a i 
el/la secretari/ària o de qui legalment els substitueixin. Aquest quòrum s’ha de 
mantenir durant tota la sessió  (art. 111 del Reglament orgànic del Ple). 
 
S’ha d’admetre la substitució als vocals representants dels diferents grups polítics a la 
Junta Municipal de Districte en lloc del titular i suplent, sempre que es justifiqui abans 
de començar la sessió (art. 115 del Reglament orgànic del Ple) 
 
PROPOSTES I PROPOSICIONS 

 
Les proposicions s’han de presentar amb almenys cinc dies hàbils d’antelació respecte 
de la sessió corresponent (art. 80.2 del Reglament orgànic del Ple). 
 
 
 
 



 
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA 

 
Les sessions de la Junta Municipal del Districte tenen lloc amb periodicitat mensual i 
les convoca el seu president o presidenta amb dos dies hàbils d’antelació, llevat de les 
extraordinàries que ho siguin amb caràcter urgent, cas en el qual són ratificades per la 
Junta (art. 4.3 del Reglament orgànic dels districtes de Palma). 

 
ACORDS DE LA JUNTA, VOTACIONS 
 
Els acords de la Junta Municipal del Districte s’adopten per vot ponderat. 
(art. 4.5 del Reglament orgànic dels districtes de Palma) 
 
En el cas de votacions amb resultat d’empat, s’ha de fer una nova votació i, si hi 
persisteix l’empat, decideix el vot de qualitat del/de la president/ta. 
(art. 111 del Reglament orgànic del Ple) 
 
PSIB-PSOE: 9 
UNIDES PODEM: 3 
MÉS-Estimam Palma: 3 
PP: 6 
VOX ACTUA-PALMA: 4 
Cs: 4 
 
NORMATIVA 

 
REGLAMENT ORGÀNIC DELS DISTRICTES DE PALMA. Aprovat pel Ple el dia 
25 de novembre de 2004 i publicat en el BOIB núm. 187 de 31.12.2004. 
 
REGLAMENT ORGÀNIC  DEL GOVERN I DE L’ADMINISTRACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA. (Articles 59 fins al 70), aprovat pel Ple el dia 29 de 
juliol de 2004 i publicat en el BOIB núm. 127 de 11.09.04. 
 
En tot el no establert al Reglament orgànic dels districtes de Palma s’aplicarà: 
 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA, aprovat pel 
Ple el dia 29 de juliol de 2004 i publicat en el BOIB núm. 127 de 11.09.2004.  
 
-pel que fa al règim jurídic s’aplicarà el previst a les comissions del Ple arts. 109 a 123. 
-pels altres aspectes les disposicions d’aquest reglament. 
-en quant al funcionament, supletòriament s’aplicarà la Llei 30/92, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
CALENDARI DE SESSIONS 

 
La Junta Municipal del Districte Ponent celebrarà sessió el dilluns de la setmana 
següent del Ple a les 10.00 h. Si és festiu el dia següent hàbil. 

 
 
 


