
 

El Consell de  la Capitalitat de Palma a  la sessió de dia 6 de  febrer de 2009, va aprovar definitivament el 

Reglament d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic del Consell de Capitalitat de Palma publicat en el 

BOIB núm 26 de 19.02.2009, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

 

 

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.

 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC  
DEL CONSELL DE LA CAPITALITAT DE PALMA 

 

 

PREÀMBUL 
 
La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, aprovada pel Parlament de  les Illes Balears  i 
publicada al BOIB núm. 186, extraordinari, de 27 de desembre de 2006, estableix al seu títol II, capítol II, la 
creació del Consell de la Capitalitat, el funcionament del qual s’ha de regular mitjançant un reglament que 
ha  d’aprovar  el mateix  Consell. Aquest Reglament  s’estructura  en  un  títol  preliminar,  tres  títols,  que  al 
mateix temps es divideixen en capítols i seccions, i dues disposicions finals. 
 
Al títol preliminar es defineixen la naturalesa, l’objecte, les funcions i la seu del Consell de la Capitalitat i la 
resta de l’articulat és molt respectuós amb la lletra i l’esperit respecte de les funcions del Consell. 
 
El títol I, que tracta sobre l’organització del Consell de la Capitalitat, es divideix en tres capítols. El capítol I, 
que s’estructura en dues seccions, regula la composició del Consell de la Capitalitat i desenvolupa quin són 
els seus integrants, la Presidència, les vicepresidències, la Secretaria i les seves atribucions, així com les de 
la resta de membres. El capítol II, que se subdivideix en tres seccions, regula la Comissió Executiva, la seva 
composició,  les  funcions  i  les atribucions dels seus membres. El capítol  III d’aquest mateix  títol preveu  la 
possibilitat de crear comissions tècniques d’estudi o informe, de caràcter permanent o temporal. 
 
El  títol  II, dividit en dos  capítols, estableix el  règim de  funcionament del Consell de  la Capitalitat  i de  la 
Comissió Executiva. El capítol  I  regula  la convocatòria  i  les sessions,  i el capítol  II,  la  forma d’adoptar els 
acords i la redacció de les actes. Espacial importància té l’article 18 del Reglament respecte del quòrum que 
s’exigeix per a l’aprovació dels acords. 
 
Per últim, el títol III fa referència al règim jurídic i als recursos contra les decisions dels òrgans decisoris del 
Consell de la Capitalitat. 
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TÍTOL PRELIMINAR 
Naturalesa, objecte, funcions i seu 

 
Article 1. 
 
El Consell de  la Capitalitat de Palma, d’acord amb  l’article 22 de  la Llei 23/2006, de 20 de desembre, és 
l’òrgan  col∙legiat  de  caràcter  permanent  que  té  per  objecte  la  coordinació  entre  el Govern  de  les  Illes 
Balears,  el  Consell  de  Mallorca  i  l’Ajuntament  de  Palma,  en  tot  quant  afecta  les  competències  i  les 
responsabilitats derivades del  fet de  ser  la  capital de  la  comunitat autònoma  i  la  seu permanent de  les 
seves institucions autonòmiques. 
 
Article 2. 
 
Les funcions que corresponen al Consell de la Capitalitat són les següents: 
 
a. La determinació dels sectors d’interès concurrent entre les administracions autonòmiques i l’Ajuntament 
de Palma que afectin les funcions que corresponen a la ciutat com a capital. 
 
b.  L’estudi  i  la  valoració dels  costs que  suposa  la  condició de  capital autonòmica  i,  si  cal,  la  fixació dels 
instruments de compensació necessaris. 
 
c. El control i el seguiment de l’aplicació de la quantitat indicada d’acord amb el que disposa la Llei. 
 
d. L’adopció de mesures de coordinació per a l’exercici harmònic de les competències respectives. 
 
e.  El  control  i  el  seguiment  de  les  relacions  de  col∙laboració  entre  les  administracions  públiques  que  la 
integren. 
 
f.  La  resolució  dels  conflictes  que  puguin  sorgir  en  les  relacions  interadministratives  de  col∙laboració 
derivades de la capitalitat. 
 
g. L’aprovació del seu reglament de funcionament i la seva modificació. 
 
h. La determinació de  la composició, en tot cas paritària, de  la comissió delegada o executiva de caràcter 
general i permanent que assisteixi el Consell. 
 
i. La creació de comissions tècniques de caràcter  temporal o permanent per a  l’estudi específic a sectors 
determinats, així com la seva composició, que en tot cas serà paritària. 
 
j. La iniciativa per a l’aprovació de disposicions municipals de caràcter general. 
 
k. La determinació d’altres sectors d’interès concurrent no  inclosos als capítols II al XVIII del títol VII de  la 
Llei de capitalitat. 
 
l. La creació dels consorcis a què es refereix la Llei de capitalitat, que s’han de subjectar a les especialitats 
que estableix l’article 67 de l’esmentada Llei:  
 

“a) El Consell de la Capitalitat ha de determinar el nombre de representants o vots en els òrgans de 
govern del consorci que corresponen a cada administració; ha de concretar si es poden incorporar al 
consorci altres administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre; i n’ha d’establir les 
regles  relatives  al  finançament,  sense  perjudici  de  pacte  en  contrari  de  les  administracions 
consorciades. En qualsevol cas, les aportacions han de ser, com a mínim, iguals a les pressupostades 
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amb aquesta finalitat a  l’exercici anterior per al desenvolupament de  les competències respectives, 
llevat de les derivades d’actuacions excepcionals. El mateix consorci ha de determinar per reglament 
la programació, els sectors d’inversió o els requisits d’aplicació de les taxes o tarifes de les activitats o 
els serveis que dugui a terme. Per a l’adopció d’acords tant relatius a la constitució de consorcis com 
al seu funcionament, s’haurà d’estar a allò previst a l’article 24 d’aquesta mateixa Llei, que preveu el 
necessari vot favorable de l’administració que tengui la responsabilitat legal de l’exercici de qualsevol 
de les competències que puguin ser objecte d’aquests consorcis. 
 
b) Els estatuts dels consorcis, dins el marc dels acords adoptats pel Consell de  la Capitalitat, han de 
determinar el  règim orgànic  i  funcional, en el qual s’han de  tenir en compte, en  tot cas,  les  regles 
següents:  
 

b.1.  L’Ajuntament,  en  relació  amb  els  serveis  i  les  gestions  en  el moment  de  creació  del 
consorci, pot optar entre integrar‐los en el consorci en la forma de gestió que aquest acordi, o 
bé que el consorci creï un ens personalitzat d’acord amb el que estableix la lletra b.2 següent, 
sense  que  en  cap  cas  no  s’alteri  el  sistema  de  finançament  dels  consorcis  establerts  per 
aquesta llei. Els estatuts han de recollir, necessàriament, l’opció decidida per l’Ajuntament.  
 
b.2.  Als  efectes  del  que  estableix  la  lletra  b.1  i  amb  l’objectiu  de  preservar  els  interessos 
competencials de  l’Ajuntament, quan no tengui majoria en el consorci  li correspon  la majoria 
de representants o vots en els òrgans de govern dels ens personalitzats.” 

 
Article 3. 
 
La seu permanent del Consell de la Capitalitat és la casa consistorial de l’Ajuntament de Palma. 
 

TÍTOL I 
Organització del Consell de la Capitalitat 

 
CAPÍTOL I 

Consell de la Capitalitat 
 

SECCIÓ PRIMERA 
Composició, Presidència, Vicepresidències i Secretaria 

 
Article 4. 
 
El Consell de la Capitalitat és el màxim òrgan de representació i està integrat per: 
 
a. La persona que deté la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o membre del govern 
autonòmic en qui delegui. 
 
b. La persona que deté la Presidència del Consell de Mallorca o membre del govern insular en qui delegui. 
 
c. La persona que deté la Batlia de l’Ajuntament de Palma o el/la titular de la regidoria en qui delegui. 
 
d. Tres titulars de conselleries autonòmiques, nomenats per la Presidència de la Comunitat Autònoma. 
 
e. Tres titulars de conselleries insulars, nomenats per la Presidència del Consell Insular. 
 
f. Tres titulars de regidories, nomenats per la Batlia de l’Ajuntament. 
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La presidència de cada institució pot nomenar substituts dels membres als quals es refereixen els apartats 
d, e  i f d’aquest precepte per a supòsits d’absència, malaltia o vacant dels titulars. Aquests substituts han 
de complir els mateixos requisits que els titulars. 
 
Article 5. 
 
La Presidència del Consell de la Capitalitat correspon al batle o batlessa o a la persona titular de la regidoria 
en qui delegui. 
 
Article 6. 
 
El Consell de la Capitalitat compta amb dues vicepresidències. La primera correspon a la persona que deté 
la Presidència de la Comunitat Autònoma i la segona, a la que deté la Presidència del Consell de Mallorca, o 
als titulars de les conselleries en qui deleguin. 
 
Article 7. 
 
La Secretaria del Consell de la Capitalitat és exercida per la persona que deté la Secretaria General del Ple 
de l’Ajuntament de Palma, amb veu però sense vot, que pot delegar en un altre habilitat estatal municipal o 
en un membre de  l’Assessoria  Jurídica de  l’Ajuntament de Palma. En cas d’absència, malaltia o vacant  la 
substitueix qui ocupa el seu càrrec accidentalment a l’Ajuntament de Palma. 
 
Article 8. 
 
Per raó dels assumptes que se sotmetin a la consideració del Consell de la Capitalitat es poden incorporar a 
les  sessions,  com  a membres  no  permanents,  les  persones  titulars  de  les  conselleries  del Govern  de  la 
Comunitat  Autònoma  o  del  Consell  de Mallorca  i  les  persones  titulars  de  regidories  de  l’Ajuntament, 
competents per raó de la matèria de què es tracti, que actuen amb veu però sense vot. 
 

SECCIÓ SEGONA 
Atribucions de la Presidència, dels altres membres i de la Secretaria 

 
Article 9. Presidència 
 
Li corresponen les següents funcions: 
 
a. Exercir la representació de l’òrgan. 
 
b. Dirigir les activitats del Consell de la Capitalitat, establir les línies generals i assegurar‐ne la continuïtat. 
 
c.  Aprovar  la  convocatòria  de  les  sessions  ordinàries  i  extraordinàries  i  fixar  l’ordre  del  dia,  tenint  en 
compte, si s’escau, les peticions dels altres membres formulades amb l’antelació suficient. 
 
d. Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per causes justificades. 
 
e. Executar els acords de l’òrgan. 
 
f. Visar les actes i els certificats dels acords de l’òrgan. 
 
g. Les altres que siguin inherents per assumir la Presidència de l’òrgan. 
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Article 10. Membres 
 
Els corresponen les següents atribucions: 
 
a. Rebre la convocatòria, que ha de contenir l’ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes 
que figuren a l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels membres des de la convocatòria. 
 
b. Participar als debats de les sessions 
 
c. Exercir el  seu dret al vot  i  formular el  seu vot particular, així com expressar el  sentit del  seu vot  i els 
motius que el justifiquen. 
 
d. Formular precs i preguntes. 
 
e. Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades. 
 
f. Proposar a la Presidència la inclusió d’assumptes a l’ordre del dia. 
 
Article 11. Secretaria 
 
Exerceix les següents funcions: 
 
a. Assistir a les reunions amb veu però sense vot. 
 
b. Fer la convocatòria de les sessions de l’òrgan per ordre de la Presidència. 
 
c. Rebre els actes de comunicació dels membres amb  l’òrgan  i, per tant,  les notificacions,  les peticions de 
dades, les rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels quals hagi de tenir coneixement. 
 
d. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions. 
 
e. Expedir certificats de les consultes, els dictàmens i els acords aprovats. 
 
f. Organitzar, si s’escau, l’oficina del Consell de la Capitalitat, que ha de tenir la seva seu a l’Ajuntament de 
Palma i les despeses de la qual han de ser sufragades per terceres parts entre els membres. 
 

CAPÍTOL II 
Comissió Executiva 

 
SECCIÓ PRIMERA 

Composició, Presidència i Secretaria 
 
Article 12. 
 
El  Consell  de  la  Capitalitat  està  assistit  per  una  comissió  delegada  o  executiva,  de  caràcter  general  i 
permanent,  presidida  pel  batle  o  batlessa  de  Palma  o  regidor  o  regidora,  membre  del  Consell  de  la 
Capitalitat, en qui delegui. Els seus membres, a més de la presidència, seran: 
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a. tres titulars de conselleries autonòmiques 
 
b. tres titulars de conselleries insulars 
 
c. tres titulars de regidories 
 
La presidència de cada institució nomena els titulars i els seus suplents. Els nomenats poden coincidir amb 
els  membres  del  Consell  de  la  Capitalitat  o  ser‐ho  entre  el  personal  directiu  de  les  respectives 
administracions. La Secretaria  s’exerceix en  la  forma prevista a  l’article 7. El Consell de  la Capitalitat pot 
acordar crear comissions tècniques, de caràcter permanent o temporal, per a l’estudi específic d’actuacions 
concretes  a  sectors  determinats.  Aquestes  comissions  tècniques,  de  caràcter  paritari,  han  de  tenir  la 
composició que determini el Consell de la Capitalitat en cada cas. 
 

SECCIÓ SEGONA 
Funcions de la Comissió Executiva 

 
Article 13. 
 
A la Comissió Executiva li corresponen les següents funcions: 
 
a. Preparar les sessions del Consell de la Capitalitat. 
 
b. Vetlar per l’execució dels seus acords. 
 
c. Les que li delegui el Consell de la Capitalitat. El seu funcionament s’ha d’ajustar al que disposa el títol II 
d’aquest Reglament. 
 

SECCIÓ TERCERA 
Atribucions de la Presidència, dels altres membres i de la Secretaria 

 
Article 14. 
 
Quant a les funcions de la Presidència, la Vicepresidència, els membres i la Secretaria, hi són d’aplicació els 
articles 9 al 12 d’aquest Reglament. 
 

CAPÍTOL III 
Comissions tècniques 

 
Article 15. 
 
El Consell de  la Capitalitat pot crear comissions tècniques, de caràcter permanent o temporal, que tenen 
per  objecte  l’estudi  d’actuacions  concretes  o  emetre  dictamen  sobre  assumptes  de  competència  del 
Consell.  
 
La seva composició, que ha de ser sempre paritària, és determinada pel Consell de la Capitalitat en crear‐les 
i  fixar‐ne  l’objecte.  Correspon  a  les  administracions  que  l’integren  proposar  els membres  que  n’han  de 
formar part. Perquè les reunions siguin vàlides hi ha d’assistir almenys la meitat més un dels seus membres. 
Els acords es prenen pel vot favorable de la majoria dels presents; els qui dissenteixen de la majoria poden 
formular vot particular. 
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TÍTOL II 

Règim de funcionament del Consell de la Capitalitat i de la Comissió Executiva 
 

CAPÍTOL I 
Convocatòria i sessions 

 
Article 16. 
 
El Consell de la Capitalitat i la Comissió Executiva han de dur a terme com a mínim, amb caràcter ordinari, 
dues sessions a  l’any, els mesos de febrer  i setembre, a fi que aquesta darrera sigui anterior a  l’aprovació 
dels  projectes  de  pressuposts  per  a  l’exercici  següent  de  les  tres  institucions.  El mateix  Consell  de  la 
Capitalitat  ha  de  fixar  el  lloc,  el  dia  i  l’hora  de  realització  de  les  sessions.  Les  sessions  ordinàries  de  la 
Comissió Executiva han de ser prèvies a les del Consell de la Capitalitat. 
 
Es poden dur a terme sessions extraordinàries a petició de qualsevol dels representants de les institucions. 
Ho han de  fer mitjançant escrit dirigit a  la Presidència amb expressió de  les  causes que  la motivin  i els 
assumptes que s’hagin d’incloure a l’ordre del dia. 
 
En tot cas, el Consell de la Capitalitat s’ha de reunir a l’inici de cada legislatura, el primer trimestre següent 
al de la constitució de les noves institucions que constitueixen el Consell de la Capitalitat. 
 
La Secretaria ha de fer la convocatòria per ordre de la Presidència, a la qual ha de fixar l’ordre del dia de les 
sessions. Entre la convocatòria i la realització de la sessió no poden transcórrer menys de quinze dies hàbils, 
llevat que es tracti de sessions extraordinàries i urgents. En aquest cas el primer punt de l’ordre del dia ha 
de ser ratificar la urgència. 
 
Des de  la convocatòria els assumptes a tractar han d’estar a disposició dels membres del respectiu òrgan 
col∙legiat a la Secretaria. 
 
A les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, no es poden incloure assumptes a l’ordre del dia si no hi 
són  presents  representants  de  les  tres  institucions  i  no  es  declara  la  urgència  pel  vot  favorable  de  la 
majoria. 
 
A les sessions ordinàries i en les extraordinàries hi ha d’haver un capítol de precs i preguntes. 
 

CAPÍTOL II 
Adopció d’acords i actes de les sessions 

 
Article 17. 
 
Per a  la constitució vàlida del Consell  i  la Comissió Executiva cal  l’assistència de representants de  les tres 
institucions, a més dels  titulars de  la Presidència  i  la Secretaria o,  si  s’escau, els qui els  substitueixin. En 
segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després, és suficient l’assistència de representants de 
dues institucions, a més de la Presidència i la Secretaria. 
 
Article 18. 
 
Els  acords  del  Consell  de  la  Capitalitat  i  de  la  Comissió  Executiva  s’adopten  per majoria,  a  través  de  la 
posició manifestada de  les persones  titulars de  les  tres  administracions  representades. Cada una de  les 
esmentades  administracions  disposa  d’un  únic  vot.  No  obstant  l’anterior,  quan  es  tracten  acords  amb 
repercussió econòmica o que afecten  l’exercici de  competències atribuïdes  legalment a qualsevol de  les 

 7



 

 8

administracions  que  formen  part  d’aquest  Consell  de  la  Capitalitat  es  requereix  per  adoptar‐los  el  vot 
favorable  dels  representants  de  les  administracions  responsables  de  la  despesa  econòmica  o  de  la 
competència de què es tracta. 
 
Article 19. 
 
De cada sessió, que no són públiques, que du a terme  l’òrgan col∙legiat  la Secretaria n’ha d’estendre una 
acta que especifiqui els assistents,  l’ordre del dia de  la reunió,  les circumstàncies del  lloc  i temps en què 
s’ha fet, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
 
A l’acta hi ha de figurar, a sol∙licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari a l’acord adoptat, la 
seva abstenció i els motius que la justifiquen. 
 
Així mateix, qualsevol membre té dret de sol∙licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, 
si aporta a l’acte o en el termini que assenyali la Presidència el text que es correspon fidelment amb la seva 
intervenció, i s’ha de fer constar a l’acta o se n’ha d’unir una còpia a aquesta. 
 
Les actes s’han d’aprovar a  la mateixa sessió o a  la següent. Això no obstant,  la Secretaria pot emetre un 
certificat sobre els acords específics que s’han adoptat, sense perjudici de l’aprovació posterior de l’acta. 
 
Als certificats d’acords adoptats emesos abans de l’aprovació de l’acta s’ha de fer constar expressament tal 
circumstància. 
 

TÍTOL III 
Règim Jurídic. Recursos 

 
Article 20. 
 
Els actes i les resolucions dictats pel Consell de la Capitalitat, la Comissió Executiva i la Presidència posen fi 
a  la via administrativa  i s’hi pot recórrer en contra davant  la  jurisdicció contenciosa administrativa, sense 
perjudici  d’interposar,  amb  caràcter  potestatiu,  recurs  de  reposició,  en  els  termes  establerts  a  la  Llei 
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  de  procediment 
administratiu comú. 
 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
Per  a  tot  el  que  no  preveu  el  present  Reglament  és  d’aplicació  el  que  disposen  les  normes  sobre 
funcionament d’òrgans col∙legiats que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, el Text refós del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 de abril, de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local; el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de  les  Illes  Balears;  la  Llei  23/2006,  de  20  de  desembre,  de  capitalitat  de  Palma,  i  el  Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre. 
 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
 
El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui íntegrament al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i sempre que hagi transcorregut el termini que assenyala l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 


