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Capítol IX 
 

La distribució territorial per a la participació 
 

Art. 103. Districtes  
 

La ciutat es divideix en 6 Districtes a efectes de participació ciutadana.  
S’acompanya plànol de descripció de delimitació territorial de cada un dels Districtes 

 
 Districte Centre 

  Districte Ponent 
  Districte Pla de Sant Magí 
  Districte Llevant 
  Districte Les Comes 
  Districte Sesoliveres – La Massa 
 
 
Art. 104. El Regidor/a de Districte 

 
D’entre els Regidor/es del Consistori, l’Alcalde/essa  nomenarà, per a cada un dels 

Districtes, un Regidor/a que a més de les funcions que pugui tenir delegades per 
l’Alcalde/essa, tindrà també la de Regidor/a del Districte com una delegació més. 
 
Art. 105. Funcions del Regidor/a de Districte 
 

Les funcions que desenvoluparà el Regidor/a de Districte, dintre del territori que li és 
atribuït són les següents: 
 

1. Vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats Municipals dins del seu 
districte. 

2. Atendre i respondre les observacions, queixes o suggeriments dels veins, que es 
facin en relació al seu districte 

3. Presidir, en absència de l’Alcalde/essa, les sessions del Consell Territorial 
corresponent al seu districte. 

 
 

Els Consells Territorials 
 

Art. 106. Definició 
 

Els Consells Territorials es configuren com a organismes de participació i consulta que 
tenen la finalitat de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de l’Ajuntament, les entitats i 
la ciutadania entorn del diferents temes que afecten la vida quotidiana del seu districte, fent 
possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes  i de les entitats en els 
afers públics de la ciutat. 
 
 

 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 



 

Art. 107. Funcions 
 

Les funcions dels Consells Territorials són les següents: 
1. Recollir valoracions o propostes dels veïns i veïnes o de les entitats, relatives al 

funcionament dels serveis municipals o a les actuacions municipals en l’àmbit del 
seu Districte. 

2. Estudiar les peticions dels veïns i veïnes o de les entitats relatives a les necessitats 
del seu territori i dels seus habitants. 

3. Informar en temes transcendents per a la planificació i gestió del Districte. 
(Ordenació urbanística, projectes d’equipaments, etc.) 

4. Informar dels continguts del pressupostos municipals tant en els seus aspectes 
generals com en allò que afecti el Districte. 

5. Proposar al Ple Municipal la inclusió dels assumptes que consideri convenients. 
6. Valorar i debatre els elements de proposta que l’Ajuntament faci en relació al 

Districte. 
 
Art. 108. Composició 
 

1. Els Consells Territorials estaran formats per un màxim de 24 persones, distribuïts 
de la següent manera: 

 
Les persones designades pels Grups Municipals, no hauran de tenir 
necessàriament la condició de regidor/es. Després de cada eleccions 
Municipals, caldrà adaptar la representació a la configuració de cada nou 
Consistori, donant representació proporcional a tots els Grups Municipals que 
el formen. 
Actualment, d’acord amb la composició del consistori, la representació quedarà 
de la següent forma: 
 
Representants municipals: 
Alcalde/essa 
Regidor/a del Districte 
3 persones designades pel Grup Municipal de l’Entesa 
2 persones designades pel Grup Municipal de  CiU 
1 persona designada pel Grup Municipal de ERC 
1 persona designada pel Grup Municipal del PP 
 

  Representants d’entitats: 
5 representants d’entitats que tinguin la seva seu i realitzin les seves activitats 
al Districte. Aquests seran proposats per cada entitat a l’Alcalde/essa, que els 
proposarà al Ple Municipal pel seu nomenament.  
 
Representants dels veins: 
10 veins, majors de 16 anys, amb residència al Districte, triats de forma 
aleatòria, per trams d’edat i sexe, distribuïts de la següent manera: 

  un veí i una veïna de 16 a 20 anys   
un veí i una veïna de 21 a 35 anys 
un veí i una veïna de 36 a 45 anys 
un veí i una veïna de 46 a 60 anys 
un veí i una veïna de més de 60 anys 

2.  Si es creen noves entitats en el Districte, automàticament tindran dret a formar part 
del Consell d’acord amb les vacants existents. 

3. Tant les veïns majors de 16 anys com els representants de les entitats, formaran 
part del Consell Territorial per un període de dos anys. 

4. El Ple Municipal adoptarà l’acord sobre les persones que cada Consell Territorial 
en la seva constitució, en el primer ple que se celebri a partir del moment que 
aquest ROM sigui vigent.  

5. En relació amb els veïns majors de 16 anys, representaran els trams d’edat pels 
quals van ser elegits durant els dos anys de durada del mandat, encara que se 
superi l’edat. 



 

6. Cada Consell Territorial serà presidit per l’Alcalde/essa i hi assistirà el Regidor/a 
del Districte, que en presidirà, per delegació,  aquelles sessions a les que 
l’Alcalde/essa no hi assisteixi. 

7. Cada Consell Territorial tindrà també, amb veu i sense vot, un funcionari municipal 
que exercirà les funcions de Secretari, i que no comptarà en el nombre legal de 
membres que formen el Consell Territorial. 

8. Si durant el període dels dos anys que duren els nomenaments dels representants 
d’entitats i dels veins, es produís alguna baixa, aquesta serà substituïda, en el 
primer Ple Municipal que se celebri. 

 
Art. 109. Organització 
 

1. Els Consells Territorials queden estructurats pels òrgans següents: President, 
Secretari i Plenari. En el si del Plenari, es podran crear les comissions de treball 
que es considerin pertinents. 

2. Són funcions del President: 
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i moderar els debats. 
b) Fixar l’ordre del dia 
c) Dur oficialment la representació del Consell en tots els actes i 

procediments que calgui. 
d) Vetllar per l’execució dels acords que es prenguin. 
e) Signar els escrits oficials. 
f) Autoritzar l’assistència a les sessions del Plenari d’aquelles persones que 

pels seus coneixements específics, puguin participar del debat i tractament 
quan un tema concret ho faci aconsellable. 

3. Són funcions del Secretari: 
a) Assistir amb veu però sense vot, a les sessions del Plenari del Consell 

Territorial i, per indicació el President a les sessions de les comissions de 
treball que es puguin crear. 

b) Estendre actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell 
Territorial. 

c) Certificar els acords amb el vist-i-plau del President, tramitar i arxivar tota la 
correspondència i documentació. 

d) Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament. 
4. Sessions ordinàries del Plenari. El Plenari es reunirà de forma ordinària un mínim 

de tres cops l’any. El Plenari en la seva primera sessió, fixarà un calendari per a la 
celebració d’aquestes sessions. 

5. Sessions extraordinàries del Plenari. El Plenari es podrà reunir de forma 
extraordinària a iniciativa del seu president o per sol·licitud, com a mínim, d’un terç 
dels seus components. 

6. Les convocatòries de les reunions es lliuraran, per escrit, a tots els membres del 
Plenari amb un mínim de cinc dies naturals anteriors a la seva celebració, excepte 
en les sessions extraordinàries urgents que no serà necessari aquest termini.  
En les convocatòries hi constarà l’ordre del dia, i s’hi adjuntarà aquella 
documentació que sigui necessària per a facilitar el funcionament de la reunió. 

7. Perquè qualsevol reunió sigui considerada vàlida, cal que en el moment de la 
constitució de la reunió hi siguin presents un terç dels membres de ple dret, el 
President i el Secretari. 

8. Atès el caràcter participatiu i consultiu del Consell Territorial, es potenciarà el diàleg 
i el debat i es mirarà d’arribar a decisions consensuades, prenent acords per 
assentiment. 
No obstant això, en cas de desacord, les decisions es prendran per majoria simple, 
en votacions a ma alçada i el President no exercirà el vot de qualitat. 

9. Les reunions es realitzaran, preferentment, en locals de propietat municipal que 
tinguin la seva ubicació en el mateix Districte. En els Districtes que no tinguin 
dependències municipals adequades per aquests usos, el mateix Plenari decidirà 
el lloc més adequat. 

10. Els ciutadans i les ciutadanes, i les entitats, podran formular precs i preguntes per 
tal que es debatin o es contestin respectivament en el si del Consell Territorial. 
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