
REGLAMENT DELS CONSELLS 
MUNI(~IP ALS DE DISTRICTE 

(Aprovat definhivament pel Consell plenari de 21 
de desem·bre de 1979 i aplicat seg,ons anunci a la 
Gaseta municipal de Barcelona núm. 19 de lO de 

juliol de 1980) 

EXPOSICió DE MOTIUS 

La palesa voluntat de renovació democràtica de 
rAjuntament de ·Bavcelona, juntament a l'evolució, 
molt limitada encara, de l'ordenament jurídic vi
gent, permeten avui desenvolupar en sentit prog :~ e::: 
sista la figura de les antigues Juntes Municipals de 
Districte, creades per la Llei especial de Barcelona 
de 23 de maig del 1960, les quals es constitueixen, 
ara, en Consells Municipals de Districte. 

Els ConseHs ;Municipals de Districte són instru
ments per avançar cap a la descentralització muni
cipal i potenciar la participació ciutadana. Tot i 
tenint en compte el seu !Caràcter provisional es si
tuen dins de la clara tradició municipalista de Ca
talunya tractant ·de cercar solucions als pro·blemes 
que inclou la vida local i, especialment, els . que 
planteja una gran ciutat com Barcelona. Els eon
sells Municipals de Districte pretenen assolir, mit
jançant l'apropament de l'administració als ciuta
dans, una més directa participació d'a,quests a la 
vida muniúpal i una gestió política i administra
tiva més eficaç, atenent a criteris de progrés, d'i
gualtat i de justa distribució de drets i obligacions. 

En a,quest sentit, els moviments ciutadans desen
volupats a la nostra Ciutat, que són exponent d'una 
voluntat 1 capacitat de participació majoritària, 
suposen un fet impuls al procés que s'inicia i jus
tifiquen sens dubte les reformes normatives ·del 
present Reglament. 

Dins aquest esperit general, d'acord 'amb la vo
luntat descentralitzadora . i participativa expressada 
en diferents articles de la Constitució, s'ha proce
dit a la renovació de les antigues Juntes ·1Municipals 
de Districte respectant el marc legal vigent, la 
urgent reforma del qual és evident. El present 
Reglament, en regular la figura dels eonsell:s 'Mu
nicipals de Districte, introdueix una sèrie de mo
dificacions orgàniques i de procediment al fun
cionament del Municipi de Barcelona, amb ·el :pro
pòsit d'ampliar fins el màxim legal possible els 
mitjans de participació ciutadana sens menys capte 
del principi d'unitat de govern muni!Cipal i de la 
solidaritat entre els diferents ·districtes. 

L'experiència resultant de posar en marxa aquests 
nous instruments de descentralització i participació 
ciutadana a la vida local haurà de permetre avan
çar ver·s una nova divisió . administrativa· de la 
Ciutat~ més equilibrada i que reflecteiXJi la realitat 

dels barris naturals com a unitats de conv1vencia 
i participació, així com concretar a curt termini la 
transferència d'un primer bloc de comp~tències als 
ConsdUs. L'experiència tam:bé haurà de permetre 
introduir en les successives programacions anuals 
noves transferències ·de competències i de recursos 
i aprofundir en el desenvolupament de les més di
verses for.mes de participació i corresponsabilització 
dels ciutadans. No obstant això, la descentralització 
i participació ciutadana només es podrà produir 
totalment en el seu sentit més autèntic a través de 
la Carta de Ba¡;celona elaborada en el marc de la 
futura Llei municipal de Catalunya, la qual sens 
dubte haurà de recollir el principi bàsic de l'elec
ció per sufragi universal i directe dels Consells ·Mu
nicipa'ls de Districte. 

En conclusió, am'b aquest Reglament l'Ajunta
ment de Barcelona fa palesa la seva voluntat d'a
propar els centres de decisió als ciutadans, enfortir 
la vida associativa i garantir el seu dret a participar 
lliurement i responsablement en prendre decisions 
sobre les questions que els afecten, i tot això com 
una ICOntri:bució essencial al procés democràtic en 
curs. 

TITOL I. 
DISPOSICIONS GENERALS. 

Art. l. - El present Reglament, que desenvolupa 
la Llei de Règim especial del Municipi de Barcè
lona de 23 de maig del 1960, i el Reglament d'Or
ganització i Administració de Barcelona de 3 de 
desembre del 19·64, regula l'organització, el fun
cionament i les activitats de les Juntes de Districte 
o «Consells Municipals de Districte». 

Art. 2. -Els Consells Municipals de Districte, 
sense perjudici del manteniment del principi d'u
nitat municipal, són instruments per a' la descen
tra:Jització de la gestió de la Ciutat, facilitant la 
participació ·dels ciutadans en el g:overn i l'admi
~istra~ió, i són exponents dels interessos propis ~de 
la població dels districtes respectius. 

Art. 3. - L'à,mhit territorial dels Consells Muni
cipals de Districte coincideix amb la divisió del 
Municipi de Barcelona en dotz.e districtes, segons 
la delimitació establerta en l'acord de 22 de ·ma::t:Ç 
del 1949 d'aquest Ajuntament. 

Art. 4. - En allò no ·previst per aquest Regla
ment, s'aphcaran supletòriament les disposicions 
de la Llei especial i del Reglament d'Org.anitzadó 
i Administració de Barcelona i, en el seu cas, les 
disposicions ·generals sobre règim local 
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TITOL Il. 
ORGANITZACió I FUNCIONAMENT. 

Art. 5. - El Consell ·Municipal de Districte està 
integrat pel President, la Comissió Permanent, el 
Ple del Consell i les Comissions de treball, corres
ponent-los les funcions que respectivament es pre
veuen en aquest Reglament. 

Capítol I. 
El President del Consell. 

Art. 6. -
1. _____:El President del Consell se1·à nomenat per 

l'Alcalde entre els Regidors de l'Ajuntament, a 
proposta de les forces polítiques que aconseguiran 
els primers llocs en la votació del Districte de les 
darreres eleccions municipals. De l'esmentat nome
nament se'n donarà 1compte al ·Ple, previa la ratifi
cació ·per la ·Comissió municipal .permanent. 

2.- En el cas de dimissió o cessació 'del Presi
dent, l'Alcalde, en el termini d'un mes, nomenarà 
un nou •President del Consell, d'acord amb l'esta
blert en el paràgraf I. 

3·.- En el cas d'absència o malaltia del Presi
dent, l'Alcalde designarà ·per a :substituir-lo amb 
caràcter accidental un Regidor d'acord amb _els 
criteris del paràgraf l. 

Capítol Il. 
La Comissió Permanent. 

Art. 7. La Comissió Permanent estarà compos
ta pel President i tres membres del Ple del Consell 
pertanyents als partits o coalicions més votats en 
el Distrvcte, a proposta d'aquests. 

Art. 8. - La Comissió Permanent celebrarà una 
reunió ordinària cada més i les extraor·dinàries que 
fossin precises, previa ·convocatòria del President 
del .Consell. S'aixecarà acta de la reunió. 

Per a la validesa dels seus acords hauran d'assis
tir un mínim de :t:res membres am·b presència del 
President, i seran adoptats .per majoria absoluta 
dels presents an1b vot de qualitat del President en 
el cas d'empat. 

Capítol III. 
El Ple del Consell Municipal de Districte. 

Art. 9.- El Ple del Consell Municipal de Dis
tricte es compon del President i de quinze mem
bres nomenats per l'Alcalde a proposta de les forces 
polítiques i en proposió als resultats electorals ob
tinguts per aquestes en el DistrÍtcte durant les últi
mes ·eleccions municipals. De la composició del 
Ple del Consell se'n donarà compta al Consell Ple
nari municipal. 

Art. IO. - Poden ser membres del Ple del Con
sell, prèvia proposta dels partits i les coalicions 
políti,ques presentats en les eleccions municipals, 
els majors d'edat residents o que ·exerceixin llurs 
treballs en el Districte, inscrits en el ·Cens electoral 
de la Ciütat i que no es trobin inclosos en alguns 
dels següents supòsits: 

a) En alguna causa de inelegibilitat o incom
patibilitat prevista per la legislació de règim local 
vigent pel càrrec de regidor. 
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b) Els qui ostentin el càrrec de Diputat, Sena
dor, Conseller de la Generalitat, Diputació provin
cial o Regidor ·de la ·Ciutat de Barcelona, excepció 
feta si ostenta el càrrec de President del tConseH 
Municipal de Districte. · 

e) Ser mem:bre del ·Consell d'un altre Districte. 

Art. Il.- El càrrec de membre del Ple del Con
sell és gratuït. 

Art. I2.- Els membres del Ple .del . Consell .ces
saran en llurs càrrecs per ordre de l'Alcalde en el 
següents casos: 

a ) Quant la força política que va proposar llur 
nomenament retiri expressament la !Confiança al 
designat. 

h) Per inassistència injustificada a tres sessions 
consecutives d.el Ple del 1Consell o a cinc alternes. 

En tots els altres casos la cessació requerirà l'in
forme previ de la ·Comissió de Descentralització i 
Participació ciutadana, del President del Consell, i 
l'acord favorable dels seus dos terços. Aquesta de
cisió originarà l'obertura .del corresponent expe
dient, en el :qual tindrà audiència l'interessat i que 
serà resolt definitivament per l'Alcaldia, la qual 
donarà 'compte al consell Plenari municipal a la 
primera sessió que celehri. 

En els casos esmentats, la força politica que pro
posà el nomenament del mem·bre cessat 'haurà de 
formular una p.roposta de nou nomenament en el 
termini màxim d'un mes. 

Art. I3.- La dimissió del membre del Ple del 
Consell serà acceptada pel President, interessant al 
mateix temps la força política que proposà el seu 
nomenament per·què faci una nova proposició dins 
el termini màxim d'un mes. 

Art. 14.- La durada dels mem•bres del Consell 
Municipal de Districte en 1lurs càrrecs serà la del 
Consistori. 

Art. I5. -El Ple del Consell celebrarà una reu
nió ordinària cada mes i podrà convocar reunions 
extraordinàries sempre que ho consideri necessari 
a iniciativa dels següents òrgans i autoritats: 

- 1President del Consell Muni,cipal de Districte. 
Un terç dels membres del Ple del 1Consell. 
Un u per cent dels veïns del Districte inscrits 
en el cens de la ·Ciutat i amb dret a vot. 
El Regidor-Conseller de Descentralització i 
Participació ciutadana. 
L'Alcalde. 

En tots aquests casos la reunió haurà de ser 
convocada pel President dins els cinc dies següents 
a la petició de convocatòria. 

Art. I6.-
1. -La convocatòria de reunió del Ple del Con

sell haurà de realiz.ar-se amb vuit dies d'antelació 
si es 'tracta d'una reunió ordinària i amh quaranta
vuit hores per una reunió extraordinària. 

L'ordre del dia i els acords adoptats en les 
reunions hauran de ser .possats en coneixement del 
Regidor-C'onseller de Descentralització i Participa
ció ciutadana, el qual, al seu torn, els traslladarà 
a l'Alcalde i altres Òrgans municipals de govern. 

.2.- S'entendrà constituït el Ple del 1Consell quan 
hi assisteixin la meitat més un ·dels seus membres, 
inclòs el President. Els acords i decisions del Ple 
del Consell precisaran per a ésser vàlids l~haver 
estat adoptats amb la presència de la meitat més 
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un dels seus membres i per la majoria absoluta. 
En el 'Cas d'empat decidirà el vot del President. 

3.- Les sessions del Ple ·del Consell seran pú
bliques. El 1President adoptarà les mesures necessà
ries per al seu normal desenvolupament. 

El 1Secretari del Ple del Consell' aixecarà acta 
de cada reunió, la qual constarà en el llibre d'ac
tes del mateix Consell. 

Les reunions se celebraran habitualment a la seu 
del Districte i podran realitzar-se en un altre lloc 
si així ho acorda el Ple del Consell o el President 
ho fa constar de forma expressa en la convocatòria. 

Podran participar en les reunions, amb veu i 
sense vot, els Regidors de l'Ajuntament de Barce
lona. 

Art. 17. - En el cas de dimissió o cessació de la 
meitat més un d·els membres del Ple del ·Consell, 
el ·Consell Plenari ~Municipal acordarà la seva sus
pensió i ordenarà la seva immediata recomposició 
en el termini d'un mes. Fins que aquesta es pro
dueixi, el President del Consell exercirà de forma 
individual les funcions que corresponguin. 

Capítol IV. 
Les Comissions de Treball. 

Art. 18.-
l.- Per acord del Ple del Consell de Districte 

podran constituir-se comissions de treball, amb ca
racter permanent o temporal, seg,ons els interes
sos i -necessitats del mateix IDistúcte dins de l'ambit 
de les competencies municipals. 

2.- En cada comissió de treball .participaran, 
com a mínim, dos membres del Ple del Consell de 
Districte. Un d'aquests, nomenat pel President a 
proposta del Ple ·del Consell, assumira les funcions 
d'im puls i coordinació de les activitats de la Co
missió. 

3. -Podran ésser membres de les Comissions de 
Treball els ciutadans residents o que exerceixin 
llur treball en el districte ·que, a títol individual o 
en representació d'entitats ·del Districte, ho solli
citin al Ple del ·Consell. 

4. - Podran crear-se subcomissions de treball per 
a temes 1concrets o bé zones determinades .del ter
ritori del Districte en el si de cada ~Comissió. Tam
bé podran crear-se, per a questions especifiques, co
missions de treball de caracter mixt i paritari entre 
dos o més districtes, aiXí com comissions mixtes 
consultives entre el mateix Ple del ·Consell i les 
entitats del Districte. 

Capítol V. 
L'Oficina del Districte. 

Art. 19.- Cada districte estara dotat dels mit
jans personals i materials necessaris per poder de
senvolupar les funcions i ·comeses que se li asig
nin en el present Reglament. 

El Secretari de l'Oficina de :Distdcte exercira 
les funcions de Secretari en les reunions del Ple 
del Consell i de la Comissió permanent. 

TITOL III. 
COMPETENCIES. 

Art. 20.- Correspon al President: 
- 'Convocar, :presidir les sessions del Ple del 
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Consell i de la Comissió Permanent i dirimir els 
empats amb vot de qualitat. 

- Preparar, amb la col.laboració de la Comissió 
Permanent, l'Ordre del Dia de les sessions del 
Ple del ~Consell. 

- Executar · els acords del Consell. 
- Formar i lliurar els informes relatius a les 

circumstàncies personals dels residents en el dis
tricte quan siguin sol.licitats als efectes adminis
tratius. 

- Intervenir, en representació de l'Ajuntament, 
les operacions de classificació i revisió dels mossos 
del seu districte, relatives al reclutament, les lleves 
militars i altres supòsits anàlegs. 

- A tor gar, per delegació de l'Alcalde i .prèvia 
consulta als òrgans municipals .pertinents, les lli
cències per a l'ocupació temporal ·de la via pú
blica, així com també per a la celebració de festes 
i actes culturals, havent-ne d'informar posterior
ment al primer Ple del ·Consell. 

- La recepció d'obres, havent-ne d'informar pos
teriorment al primer Ple del Consell. 

- V etilar per la correcta aplicació del present 
Reglament i pel bon funcionament dels organs i de 
POficina del districte. 

- Representar l'Alcalde en el Districte, sempre 
que aquest no delegui de forma expressa en un 
Tinent d'Alcalde o en un altre Regidor la seva 
representació. 

- · Assistir, com a membre de ple dret, a les 
reunions de la Comissió de 'Descentralització ciu
tadana. 

- V etilar per la protecció ciutadana en el Dis
tricte, en contacte permanent amb els òrgans mu
nicipals competents. 

- V etilar per les relacions amb les entitats 'CÍ· 

v.i:ques i culturals del Districte. 
- Adoptar, en cas ,d'emergència, les mesures de 

caràcter urgent necessàries .per a la seguretat .de 
les persones i els béns, donat-ne compte immediat 
a 1' Alcaldia. 

- Assegurar la relació constant amb les div·erses 
àreas de treball de l'Ajuntament, sol.licitant i re
bent previament informació respecte de les actua
cions ·que afecten el Districte. 

- Elevar a l'Alcaldia o als òrgans municipals 
'corresponents totes les propostes o suggeriments 
acordats així com també les denúncies, reclama
cions i iniciatives dels administrats, un cop infor
mats pel Ple del Consell. 

- Exercir totes les funcions que li delegui l'Al
~alde. 

Art. 21.- Correspon a la Comissió Permanent 
col.lahorar amb el President en l'exercici de les 
seves competències i, en especial, en la confecció 
de FOrdre del Dia de les reunions i l'execució dels 
a1cords del Ple del Conselli' de Districte. 

Art. 22.- Correspon al Ple del Consell Munici
pal de Districte: 

a) Informar, amb caràcter preceptiu, en els se
güents casos: 

Pla general d'Actuació municipal. 

- .Programa d'actuació del Municipi. 

- Plans d'Urbanisme que afecten el Municipi en 
general. 

- Plans de conjunt, sohre sanejament, transport, 
circulació, ha,bitatg·e, escoles i altres serveis públics. 
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- Plans parcials, .especials d'ordenació i estudis 
de detall que afecten el Districte, abans de ser 
sotmesos a l'aprobació inicial. 

- Plans d'equipa.ments del Districte. 
- Sol.licitud de llicències relatives a obres o ac-

tivitats a desenvolupar en el Pistricte. 
- iConcessió d'habitatge en el Districte. 
- Pressupostos municipals. 
- Desenvolupament del procés de descentralit-

zació i participació. 

b) ·Consultives: 
Examinar les peticions i iniciatives individu

als i :collectives dels veïns. 
- Informar sobre la p1·estació de serveis, l'acti

vitat municipal en el Districte i el com.pliment de 
les ordenances per part dels veïns. 

- Informar sobre l'atorgament de les llicències 
per a l'ocupació de la via pública, així com per a 
la celebració de festes i actes culturals. 

- Informar les denúncies dels administrats sobre 
qualsevol classe d'obres. 

- Informar les denúncies dels administrats re
ferents a infraccions d'Ordenances i Reglaments. 

e) D'informació: 
- 'Informar els veïns del Districte de l'activitat 

municipal en general i de l'activitat particular del 
mateix Consell Municipal de Districte, a través de 
l'Oficine d'Informació del Districte. 

d) De proposta: 
- 'Proposar als òrgans municipals de g.ove1·n~ a 

través del Regidor .. Conseller de Descentralització i 
Participació •ciutadana, els temes per a llur inclusió 
en POrdre del Dia de les sessions, així com les 
propostes d'acords, resolucions i interpel.lacions da
vant els esmentats òrgans. 

- Elaborar estudis sobre les necessitats del Dis
tricte. 

e) Exercir les altres funcions que els puguin 
delegar els òrgans municipals de govern, en especial 
les relatives a la seva participació en la gestió de 
centres cívics i altres serveis públics com a !COnse
quència del procés de descentralització. 

Art. 23. - Son funcions de les ·Comissions de tre
ball elaborar estudis, infor·mes i propostes d'actua
ció en les matèries de llur competència. 

TITOL IV. 
INFORMACió I MITJANS DE PARTICIPACió 

Art. 24.- El Consell Municipal de Districte fa
cilitarà tota la informació possi'ble a tots els veïns 
del Districte a través de la mateixa Ofi'Cina d'In
formació, mitjançant murals informatius generals, 
notificacions a les entitats del Districte, entre les 
quals les Associacions de veïns, així com també a 
través de qualsevol altre mitjà de comunicació so
cial, sobre les següents matèries: 

- Activitat municipal general i, en especial, la 
relativa al Districte. 

- Activitats del Consell Municipal de Districte. 
- Ordre del Dia i 'convocatòria de les sessions 

del Ple del Consell amb vuit dies d'antelació per 
les ordinàries i dos dies per les extraordinàries. 

- Acords presos pel ·Ple del Consell i la Comis
sió Permanent dins els vuit dies següents a llur 
adopció. 
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- Llicències sol.licitades, en especial les d'obra. 
- Programa de reunions de les ·Comissions de 

Treball. 
Totes les altres activitats 

guin afectar el Distdcte. 
mesures que pu-

Art. 25.- Reunions informatives i de consulta. 
A l'objecte d'una major informació i ·participació 

de la població · i les entitats del Districte, podran 
convocar-se .reunions informatives i de consulta, les 
quals podran tenir un àmbit diferent segons les 
característiques del Districte i els temes a tractar. 

Aquestes reunions seran •convocades pel Ple del 
Consell a petició dels òrgans municipals de govern, 
ó ·de l'u per cent dels electors del Districte o d'una 
o m és entitats que, entre elles, reuneixin un nombre 
de socis superior a l'u per cent de la població del 
Districte. E~l Ple del ·Consell podrà també con'Vo
car aquestes reunions a petició de les entitats del 
Dis'tricte, entre les quals les associacions de veïns, 
o d'una ·comissió de treball del Consell. 

'En l'escrit de sollicitud per a 'celebrar les es
mentades reunions haurà d'assenyalar-se el tema 
a tractar-hi i justificar el seu interès. 

El Ple del ·Consell fixarà la celebració de la 
rèunió dintre el termini improrrogable de trenta 
dies a partir de la recepció de la sol.licitud. 

El 1Ple del Consell haurà de donar la màxima 
publicitat de la convocatòria i l'objecte de la reu
nió a través dels mitjans de comunicació exis1tents, 
notificant de forma expressa la celebració al Re
gidor-ConseiUer de Descentralització i Parücipació 
ciutadana. 

La reunió serà presidida pel President del Dis
tricte, el ·qual garantirà el seu normal desenvolupa
ment i actuarà com a Secretari el de l'Oficina del 
Districte. 

El C~nsell convocarà una reunió de Districte al 
menys un cop l'any per tal ·d'informar de la seva 
ac'tuació i presentar el pròxim pla d'activitats. Per 
tal de facilitar una .participació més gran ·dels ciu
tadans aquesta reunió .podrà realitzar-se :per :barris, 
quan les característiques del Districte ho acon
sellin. 

Art. 26. -Dret de proposta. 
Tots els ciutadans i entitats podran elevar pro

postes als Consells :Municipals de Districte. 
Quan la proposta d'acords o mesures ·sigui for

mulada per un nombre d'electors del Districte no 
inferior a l'u per cent o per entitats representatives 
de la zona, entre elles les associacions de veïns, el 
Ple del Consell de Districte haurà de pronunciar-se 
sobre el proposat en el termini d'un mes. En el cas 
que no es respongui o fos rebutjada la proposta, 
aquesta podrà ser elevada de nou dins els quinze 
dies següents davant l'Alcaldia, a través del Regi
dor .. Conseller de Descentralització i Partincipació 
ciutadana, la qual resoldrà, en el termini d'un mes, 
amb caràcter definitiu i en donarà 'compte a la 
Comissió municipal permanent. 

El primer signatari de qualsevol escrit de pro
posta o el representant de l'entitat o les entitats 
proposants podrà ser convocat pel Ple ·del Consell 
per a informar sobre el tema en la sessió de debat 
públic ·previ a la del Ple, ès sent preceptiva la dita 
convocatòria quan la proposta sigui formulada per 
un nombre d'electors del Districte no inferior a l'u 
per cent o per una o més entitats que, entre elles, 
reuneixin un nombre de socis superior a l'u per 
·cent de la població del Districte. 
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Art. 27. - Amb caràcter previ a l'inici de la 
sessió del Ple del Consell tindrà lloc una sessió 
de debat i informació pública sobre els punts de 
POrdre del Dia, ,podent intervenir-hi tots els assis
tents, a títol individual o en representació d'enti
tats i, en primer lloc, els rque els hi correspongui 
pel dret de proposta regulat en l'article 2·6. La 
durada d'aquesta sessió de debat pÚ'hlic serà esta
blerta pel President d'acord amb el iPle del Con
sell i tenint en compte els punts de l'Ordre del 'Dia. 

Finalitzat el debat públic, es celebrarà el Ple del 
Consell i, a continuació, s'obrirà un torn d'infor
macions i suggeriments sobre altres temes d'interés 
del districte podent intervenir-hi tots els assistents. 

Art. 2.8.- Consulta. 

Per acord dels dos ~terços del Ple del Consell i 
l'informe favorable de la Comissió de Descentra
lització i Participadó ciutadana o a petició del deu 
per cent dels electors del 'Districte, seran so:tmesos 
a consulta dels veïns del Uistricte, ~després d'un 
termini d'informació, aquelles qüestions de com
petència del Consell les quals per llur trascendèn
cia reclamin aquesta mesura amb ~caràcter previ a 
la presa definitiva de la decisió. 

TITOL V. 
RELACIONS ENTRE ELS CONSELLS DE 

DISTRICTE I ELS òRGANS MUNICIPALS 
DE GOVERN. 

Art. 29. - La informació necessària per tal de 
fer efectius els drets d'audiència en el procediment 
i l'elaboració dels informes precetius serà sol.lici
tada pel President del Consell als ·serveis munici
pals corresponents i es comunicarà l'esmentada ·sol
licitud al RegidorJConseller de Descentralització i 
Participació ciutadana. El Ple del rConsell haurà 
d'emetre l'informe preceptiu en els casos de l'arti
cle 22, apartat a), dins d'un termini comprés entre 
quinze i seixanta dies, ·Contats a partir ·del :següent 
a ~la recepció de la documentació que ha de ser 
informada. El termini serà establert en ·cada cas 
pels òrgans de govern a ~proposta de l'Àrea afec
tada i previ. informe de la ·Comissió de Descentra
lització i Participació ciutadana. 

L'informe del Ple del 'Consell serà preceptiva
ment elevat pel seu President a~s ò.rgans de govern 
municipal, a través del Regidor-Conseller de Des
centralització i Participació ciutadana. 

En els casos que s'estimi oportú els òrgans ·de 
govern de 1' Ajuntament podran atorgar al Ple del 
Consell un nou termini per a emetre els informes 
preceptius si no els hagués evacuat en el temps re
glamentariament assenyalat ajustant-se en els 'Casos 
que hi hagués Uoc als terminis establerts per les 
normes de rang superior. Una vegada transcorre
guts els terminis establerts ·sense que el Ple del 
Consell hagi emès l'informe preceptiu, es conside
rarà que aquest està d'acord amb les propostes 
rebudes. 

Art. 30. - En relació amb les matèries oh jecte 
de consulta al Ple del Consell o sobre les que hagi 
d'emetre informe, aquest podrà, a través del Regi
dor- Conseller de Descentralització i Participació 
ciutadana, formular propostes d'acord o decisió 
davant els òrgans de govern municipals, els ~quals 
hauran de respondre de forma escrita en un termini 
màxim de 60 ·dies. 

Art. 31.- L'Ordre del Dia de les sessions del 
Consell Plenari municipal i de la Comissió muni
cipal permanent, haurà de ser enviat als 'Consells 
Municipals ·de Districte amh la mateixa antelarció 
que per a llurs membres estableix la legislació 
vigent, així com tam·hé haurà d'enviar-se de for,ma 
immediata als Consells la copia de les actes de 
les sessions del Ple i de la 'Comissió municipal per
manent. 

Art. 32. - El Ple del 'Consell podrà soLlicitar la 
presència dels Regidors-Consellers, Delegats ·de Ser
veis, així com de tècnics municipals, perquè infor
min en les seves reunions o en les reunions infor
matives i de consulta convocades. 

La convocatòria als Delegats de Serveis i tècnics 
s'efectuara a través del respectiu RegidorJConseller. 

Els Regidors-Consellers podran soHicitar del Pre
sident del Consell 'Munidpal de Districte la inclusió 
a I 'Ordre del Dia del Ple del Conssell dels assump
tes relatius a llurs respectius departaments. 

Art. 33. - En el marc de la programació general 
de l'Ajuntament, cada any, abans del 30 d'octubre, 
el Ple del Consell enviarà les ~propostes del ~progra
ma d'actuació en el Districte al Tinent d'Alcalde 
responsable de Planificació i Programació. 

Art. 34.- Els :Conse0 s ~Municipals de Districte, 
a través de llur President, oh.tindran dels òrgans 
administratius municipals, dades, ·documents i in
formació general en matèria de llur activitat. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS. 

l. -La Comissió municipal de Descentralització 
i Participació ciut~dana, creada per Decret de l'Al
caldia de l'li ·de maig del 1979, és l'òrgan col.legiat 
que exerceix les funcions d'assessorament de la 
política municipal en aquesta matèria, coLlahorant 
a tal fi amb el Regidor-Conseller de Descentralit
zació i Participació ciutadana en el desenvolupa
ment de les funcions que li ·sÓn propies. La 'Comis
sió es ~compon dels següents membres: 

- el RegidorJConseller ·de Descentralittzació i 
Participació ciutadana; com a President. 

- Els Presidents dels Consells municipals de 
Districte, com a vocals. 

2. - El Regidor-Consell:er de Descentralització i 
Participació ciutadana, com a coordinador de l'acti
vitat dels 'Districtes i de la participació dels ICÏuta
dans en els òrgans municipals, exerceiX:, juntament 
amb les funcions que li son ·específicament ·atribuï
des en el present Reglament, les que figuren en el 
Decret de l'Alcaldia de l'I de juny del 1979. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES. 

l. - Quan les característiques de població, ex
tensió i topografia d'un Districte n'aconsellin una 
urgent subdivisió, el ~Consell Plenari, a petició del 
Ple del Consell de Districte, acordarà l'esmentada 

~ subdivisió amb caràcter provisional i mentre i tant 
no es procedeixi a una nova divisió administrativa 
de la :ciutat, es donarà d'un Consell a cada una de 
les .parts ·del Di~stricte d'acord amb el sistema con
templat en aquest Reglament. 



Així mateix, quan el territori d'un barri natural 
es trobi adscrit a dos o més districtes, a .petició del 
Ple dels 'Consells Municipals de Districte respectius, 
el ·Consell Plenari acordarà l'adscripció provisional 
de tot el barri a un sol Districte. 

2. - ·En el termini de sis mesos ·des de l'aprovació 
del present Reglament l'òrgan municipal competent 
arbitrarà els mitjans necessàris perquè els •Consells 
i les Oficines de Districte disposin d'un estatge ade
quat per al desenvolupament de llurs funcions. 
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3.- Així .mateix, en el termini de sis mesos a 
partir de l'aprovació d'aquest Reglament, els òrgans 
munidpals competents dotaran els ·Consells ~Muni
cipals de Districte del personal i els mitjans econò
mics i materials necessàris per assegurar el correcte 
exercici de llurs funcions. 

4.- Transcorregut un any de l'aprovació d'a
quest Reglament, es procedirà a la revisió del ma
teix per tal · de recollir l'experiència . ad·quirida a 
través de la seva aplicació i adaptar-lo ~ les .possi
bles modificacions de la legislació local _ vigent. 
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