CONSELL TERRITORIAL DEL DISTRICTE LLEVANT
Els Consells Territorials dels Districtes es configuren com a òrgans de participació, consulta,
informació i proposta sobre l’actuació municipal que permeten la participació dels veïns, els seus
col·lectius i les entitats ciutadanes d’un districte en la gestió dels assumptes municipals.
La seva finalitat essencial és promoure una reflexió conjunta entre la ciutadania, les seves
associacions i les autoritats municipals, entorn dels assumptes que afecten la vida quotidiana dels
districtes i els seus barris, així com fer possible una implicació responsable de la ciutadania en la
gestió municipal.
A cada districte hi ha un consell territorial, que queda adscrit al regidor o regidora que presideix
corresponent.
(art. 12 del Reglament orgànic dels districtes de Palma)
FUNCIONS:
En general, són funcions dels consells territorials dels districtes fomentar la participació directa i
descentralitzada dels ciutadans i les seves entitats, així com potenciar el diàleg i el consens entre
aquests i les institucions municipals.
Així mateix, i circumscrites a l’àmbit del districte, assumeixen les funcions concretes que en cada cas
s’indiquen en el Reglament orgànic dels districtes de Palma, i a més les següents:
1. Sol·licitar propostes ciutadanes relatives a la millora del funcionament dels serveis i les actuacions
municipals al districte, i informar-ne, si escau, els òrgans de govern de l’Ajuntament.
2. Elevar anualment a l’Ajuntament un estat de les necessitats del districte, amb indicació i selecció
de prioritats per a la seva possible inclusió als plans d’actuació municipals i als pressuposts
municipals, i analitzar, si s’escau, els aspectes dels plans que tinguin repercussió al districte.
3. Col·laborar amb l’Ajuntament en la solució dels problemes del districte i ajudar en l’aplicació de
polítiques que previnguin situacions de risc, conflictes veïnals i causes d’inseguretat i marginació.
4. Proposar al Ple de l’Ajuntament la inclusió a l’ordre del dia dels assumptes, amb incidència al
districte, en què considerin convenient intervenir, amb els requisits que s’estableixen al Reglament
orgànic de participació ciutadana d’aquest Ajuntament.
5. Exposar i defensar, si s’escau, davant el Ple de l’Ajuntament els acords que s’adoptin vàlidament
al consell territorial corresponent.

6. Actuar com a fòrum comú i permanent del debat ciutadà a l’àmbit del districte per al
desenvolupament dels processos de participació de l’Agenda 21.
7. Promoure i fomentar l’associacionisme i la col·laboració individual i entre organitzacions i
potenciar la coordinació entre les diverses institucions o entitats que actuïn al territori, siguin
públiques o privades.
8. Fomentar la participació directa i descentralitzada de la ciutadania, dels col·lectius i les entitats en
l’activitat de l’Ajuntament, establint a aquest efecte els mecanisme necessaris d’estudis, informació,
impuls i seguiment d’activitats.
9. Promoure i dissenyar processos participatius i de desenvolupament comunitari al seu àmbit
territorial.
10. Facilitar la major informació i publicitat sobre les activitats i els acords municipals que afectin al
districte.
11. Elevar propostes al consell sectorial corresponent per raó de la matèria.
12. Elaborar un informe anual sobre la participació que s’ha donat.
(art. 14 del Reglament orgànic dels districtes de Palma)
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL TERRITORIAL:
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.
(art. 10 del Reglament d’organització i funcionament dels consells territorials dels districtes)
Quòrum per la constitució del Consell Territorial:
1a convocatòria: 13 membres.
2a convocatòria: 3 membres.
Total de membres:
24 representants d’entitats i amb el president: 25.

CONVOCATÒRIA DEL CONSELL TERRITORIAL:
Les sessions del ple del consell territorial és convoquen per la presidència:
- Les sessions ordinàries amb almenys, deu dies hàbils d’antelació
- Les sessions extraordinàries s’han de convocar amb tres dies hàbils d’antelació.
- Les sessions extraordinàries- urgents no tenen termini de preavís i ha de quedar constància que
han estat citats tots els seus membres. 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.
L’ordre del dia és fixat per la presidència del Consell si bé 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.
El consell territorial de districte es reuneix en ple amb caràcter ordinari una vegada al trimestre.
(art. 9 del Reglament d’organització i funcionament dels consells territorials dels districtes)
ACORDS DEL CONSELL TERRITORIAL, VOTACIONS:
S’ha de procurar que els acords de propostes del ple del consell territorial s’adoptin per consens,
mitjançant l’assentiment unànime dels presents, 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.
(art. 13 del Reglament d’organització i funcionament dels consells territorials dels districtes)
NORMATIVA:
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CONSELL TERRITORIALS DELS DISTRICTES.
Aprovat per acord dels Consells Territorials dels districtes de dia 22 de gener de 2007, assabentat
pel Ple el dia 29 d’octubre de 2007 fou publicat en el BOIB núm. 15 de 31.01.2008. La correcció
d’errades fou publicada en el BOIB núm. 60 de 20.04.2010 i la modificació del seu article 10 es va
donar per assabentat el Ple el dia 26 de juliol de 2010 i es va publicar en el BOIB núm. 117 de
10.08.2010.
REGLAMENT ORGÀNIC DELS DISTRICTES DE PALMA (articles 12 a 16), aprovat pel Ple el dia 25 de
novembre de 2004 i publicat en el BOIB núm. 187 ext. De 31.12.2004.

REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (article 17), aprovat pel Ple el dia 25 de
novembre de 2004 i publicat en el BOIB núm. 187 ext. De 31.12.2004
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.
CALENDARI DE SESSIONS:
El darrer dimarts de cada trimestre a les 19’00 h en 1a convocatòria i 19’30 h en segona
convocatòria i si fos festiu el dia següent hàbil.

