
DECRET D’APROVACIÓ DELS NOUS ESTATUTS  I REGLAMENT 

DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ, DE LA DIÒCESI DE MENORCA 

 

 
FRANCESC CONESA FERRER 

Bisbe de Menorca, 
 

 PEL PRESENT, d’acord amb el que estableixen els cc. 511 i ss del Codi de 

Dret Canònic, el Dret Particular i les meves disposicions, després d’haver escoltat el 

parer del Col·legi de Consultors a la sessió del dia 5 d’abril de 2017. 

  

Art. 1.- aprovem els Estatuts i Reglament del Consell Pastoral Diocesà, de la 

Diòcesi de Menorca. 

 

Art. 2.- Així mateix convoquem les eleccions dels membres de lliure elecció, als 

quals fa referència l’article 5.2 dels Estatuts del Consell. 

 

a) Els Arxiprests procediran a la renovació dels respectius Consells 

Arxiprestals, d’acord amb l’establert en l’Estatut Marc dels Consells 

Pastorals Parroquials, núm 14: “A cada Arxiprestat es constituirà el Consell 

Pastoral Arxiprestal, format per dos membres de la Comissió Permanent de 

cada Consell Pastoral Parroquial de les Parròquies de la demarcació 

arxiprestal” (Cfr. Butlletí Oficial del Bisbat, Any 1999, p. 233). 

D’acord amb mi, es fixarà la repressentació dins dels Consells Arxiprestals 

d’altres comunitats de fidels no parroquials, així com d’associacions i 

moviments implantants als respectius arxiprestats i no vinculats directament 

amb l’àmbit parroquial. 

També formaran part del Consell Arxiprestal els Rectors de les parròquies de 

la demarcació arxiprestal. 

La sessió constitutiva dels nous Consells Arxiprestals es celebrarà abans del 

dia 15 de maig de 2017. Dins de l’ordre del dia es contemplarà, en primer 

lloc, l’elecció dels dos repressentants laics en el Consell Pastoral Diocesà. 

L’acta d’aquesta elecció serà enviada al Vicari General del Bisbat abans del 

dia 20 de maig de 2017. 

 

b) Els Coordinadors de les Àrees Pastorals promouran l’elecció d’un 

repressentant laic de cada una de les Delegacions diocesanes: Anunci, 

Espiritualitat i Formació, Pastoral Social i Mitjans de Comunicaicó. 

Aquestes eleccions es duran a terme abans del dia 15 de maig de 2017. 

Les actes d’aquestes eleccions seran enviades al Vicari General del Bisbat 

abans del dia 20 de maig de 2017. 

 



c) Els Superiors de les comunitats religioses d’homes es posaran d’acord per tal 

d’elegir un representant dels religiosos. 

Aquesta elecció es durà a terme abans del dia 15 de maig de 2017. 

L’acta d’aquesta elecció serà enviada al Vicari General del Bisbat abans del 

dia 20 de maig de 2017. 

d) Les superiores de les comunitats religioses es posaran d’acord per tal d’elegir 

dues repressentants: una del sector de l’ensenyamenbt i l’altra del camp de 

l’acció social. 

Aquesta elecció es durà a terme abans del dia 15 de maig de 2017. 

L’Acta d’aquesta elecció serà enviada al Vicari General del Bisbat abans del 

dia 20 de maig de 2017.  

Es confiarà a la CONFER la coordinació dels procès contemplat en els dos 

darrers apartats. 

e) Els diaques permanents es reuniran abans del dia 15 de maig de 2017 per tal 

d’escollir un representant i ho comunicaran al Vicari General del Bisbat 

abans del  dia 20 de maig de 2017. 

 

 Art. 3.- El Vicari General farà el seguiment i coordinació d’aquest procès 

d’elecció, per tal que quedi enllestit abans del dia 15 de maig de 2017. 

 

Art. 4.- Es publicarà aquest Decret al Butlletí Oficial del Bisbat, acompanyat a 

continuació dels Estatuts i Reglament del Consell Pastoral Diocesà, de la Diòcesi de 

Menorca. 

Ho decreta i firma l’Excm. I Rvdm. Sr. Bisbe, a Ciutadella de Menorca, el dia 17 

d’abril de 2017. 

 

 

    + Francesc Conesa Ferrer, 

       Bisbe de Menorca. 

 

 

 

Per manament del Sr. Bisbe, 

Jaume Ametller Pons. 

Secretari General i Canceller. 



ESTATUTS I REGLAMENT DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ, DE 

LA DIÒCESI DE MENORCA 

I 

 

1.- Naturalesa, finalitat i competències 

 

1. El Consell Pastoral Diocesà és un organisme eclesial que es regeix per les 

normes del Dret Canònic, les d’aquests Estatuts i Reglament i les meves 

disposicions. 

2. La finalitat del Consell Pastoral Diocesà és investigar i ponderar tot el que es 

refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques. 

3. Correspon al Bisbe Diocesà (c. 514.1): 

 

3.1. Convocar i presidir el Consell Pastoral Diocesà. 

3.2. Determinar les qüestions que s’hi ha de tractar o acceptar les que són 

proposades pels seus membres. 

3.3. Fer públiques les coses tractades en el Consell. 

 

4. Correspon al Consell Pastoral Diocesà, per poder complir la seva finalitat: 

 

4.1. L’estudi de la presència de l’Església en els diferents sectors i ambients 

de la Diòcesi. 

4.2. La programació i promoció de les accions pastorals necessàries per fer 

més viva i operant aquesta presència de l’Església en tots els sectors i 

ambients de la Diòcesi. 

4.3. La revisió periòdica de les activitats pastorals programades. 

 

2.- Composició 

 

5. El Consell Pastoral Diocesà “consta de fidels que estiguin en plena comunió 

amb l’Església Catòlica, tant clergues com membres dels instituts de vida 

consagrada i, sobretot, laics” (c. 512.1), que són designats segons es 

determina en els presents Estatuts: 

 

5.1. Seran membres nats per raó del càrrec: 

- El Vicari General. 

- El Vicari Judicial. 

- Els Arxiprests. 

- Els Coordinadors d’Àrea. 

- L’Ecònom Diocesà. 

 

5.2. Seran membres per raó d’elecció: 

- Diaques permanents: un elegit entre tots el de la Diòcesi 

- Religiosos: un elegit entre tots els de la Diòcesi. 

- Religioses: dues elegides: una del sector de l’ensenyament i l’altra del 

camp de l’acció social. 

- Laics: Dos representants per cada un dels tres arxiprestats. 

- Laics: Un representant per cada una de les Delegacions Diocesanes. 

 



5.3. El Bisbe, a fi que el Consell Pastoral Diocesà reflecteixi adequadament 

la realitat social i eclesial de la Diòcesi, podrà designar altres membres. 

 

3. Elecció 

 

6. Les eleccions es faran segons dret (cc 164-179): 

6.1. El diaca permanent serà elegit entre tots els diaques permanents de la 

Diòcesi. 

6.2. El religiós serà elegit per les respectives comunitats.  

6.3. Les religioses seran elegides per les respectives comunitats. 

6.4. La CONFER coordinarà les eleccions dels religiosos. 

6.5. Els laics dels diferents Arxiprestat de la Diòcesi seran elegits per els 

respectius Consells Pastorals Arxiprestals entre els seus membres. 

6.6.  L’Arxiprest tindrà cura de l’elecció. 

6.7. Els Delegats de les Àrees coordinaran l’elecció dels laics que les 

representen i que estan integrats als diferents Secretariats i Organismes 

de les respectives Àrees.  

 

4. Durada dels membres del Consell 

 

7. els membres nats per raó del càrrec formen part del Consell Pastoral 

Diocesà mentre exerceixen el seu càrrec. 

8. Els membres per raó de l’elecció o designats pel Bisbe formen part del 

Consell Pastoral Diocesà durant 5 anys, després dels quals podran ser elegits 

o designats de nou. 

 

5. Órgans i funcionament 

 

9. El Consell Pastoral Diocesà estarà dotat d’un Reglament intern i es crearan 

els òrgans i funcions que es creguin convenients, d’acord amb el Dret, els 

presents Estatuts i les meves disposicions, a fi de complir amb més eficàcia i 

fruit pastoral la missió encomanada. 

 

6. Nombre de reunions 

 

10. El Consell Pastoral Diocesà, en sessió ordinària, es reunirà al menys dues 

vegades a l’any. En sessió extraordinària, sempre que ho determini el Sr. 

Bisbe, sigui per pròpia voluntat o bé a petició de la majoria dels membres del 

Consell. 

 

7. Acords 

 

11. És considerat acord del Consell Pastoral Diocesà la conclusió que obtingui, a 

més de l’aprovació del Sr. Bisbe, el vot favorable de dos terços dels 

membres presents en sessió plenària, quan participin en ella la majoria dels 

qui han estat convocats. 

12. Tots els membres del Consell Pastoral Diocesà s’han de considerar 

corresponsabilitzats i compromesos pels acords que s’hagin pres. 

 

 



8.- Dissolució 

 

13. El Consell Pastoral Diocesà cessa en cas de Seu vacant (c. 513.1) i quan, per 

causa greu, sigui dissolt pel Sr. Bisbe. 

 

II 

REGLAMENT INTERN DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ, 

DE LA DIÒCESI DE MENORCA 

 

1. Obligacions dels membres del Consell Pastoral Diocesà 

 

1.1. Assistir amb puntualitat i íntegrament a totes les reunions plenàries, tant 

ordinàries com extraordinàries que es celebrin. 

1.2. Comunicar al Secretari l’eventual impossibilitat d’assistir a alguna reunió amb 

temps suficient, indicant els motius de l’absència; en començar cada reunió el 

Secretari donarà compte de les absències. 

1.3. Estudiar i tractar a consciència els temes i assumptes de l’Ordre del Dia de cada 

reunió en un clima de diàleg. 

1.4. Guardar secret sobre les intervencions que es facin durant les reunions; la virtut 

de la caritat i el clima de llibertat i fraternal col·laboració obliguen a aquesta 

prudent discreció. 

 

2. Comissió Permanent 

 

2.1. El Consell Pastoral Diocesà tindrà una Comissió Permanent integrada pel 

President, el Vicari General, el Secretari, un Arxiprest, un Coordinador d’Àrea i 

quatre laics. 

2.2. Correspon a la Comissió Permanent: 

 

2.2.1. Rebre del President i dels membres del Consell els temes, suggeriments i 

iniciatives per a confeccionar l’Ordre del Dia. 

2.2.2. Resoldre les qüestions de procediment no previstes en el present 

Reglament. 

2.2.3. Facilitar als membres del Consell la informació necessària per a l’estudi i 

tractament dels assumptes de l’Ordre del Dia. 

2.2.4. Procurar que la convocatòria de les reunions ordinàries del Consell, amb 

l’Ordre del Dia, esborrany de l’Acta de la reunió anterior i la 

documentació complementària arribi als membres del Consell amb un 

mes d’anticipació. 

2.2.5. Vetllar pel compliment dels acords presos. 

 

 

3. Secretari 

 

Els membres del Consell han d’escollir entre ells un Secretari, que ho serà del Ple i 

de la Comissió Permanent, amb les següents atribucions: 

 

3.1. Convocar, por orde del President, les reunions del Ple, tant ordinàries com 

extraordinàries, i les de la Comissió Permanent. 



3.2. Enviar amb la deguda anticipació l’Ordre del Dia de les reunions, amb 

l’esborrany de l’Acta de la reunió anterior i la corresponent documentació. 

3.3. Redactar les Actes de les sessions, portar el corresponent Llibre d’Actes i 

custodiar l’Arxiu del Consell. 

3.4. En general, tenir cura de tot el que es refereix a la preparació, celebració i bon 

orde de les reunions. 

 

4. Moderador 

Serà nomenat pel Sr. Bisbe. 

Correspon al Moderador: 

 

4.1. Vigilar a fi de que les reunions es desenvolupin ordenadament, regulant les 

intervencions dels membres, fent complir els horaris establerts, dirigint 

prudentment les intervencions. 

4.2. Afavorir un clima afectiu, satisfactori i dinàmic. 

 

5. Ordre del Dia 

 

5.1. El Consell Pastoral Diocesà tractarà en cada reunió només els temes continguts 

en l’Ordre del Dia. En el moment del Torn obert de paraules poden plantejar-se 

i tractar-se ocasionalment altres temes, comptant amb l’aprovació del President. 

5.2. En l’Ordre del dia s’indicarà també l’horari previsible de la reunió. 

 

6. Acta de les reunions 

 

El Secretari redactarà l’Acta de cada reunió, on constaran principalment els acords 

presos. En començar cada reunió es llegirà l’esborrany de l’Acta corresponent a la 

reunió anterior, sotmetent-la a l’aprovació dels membres del Consell. 

 

7.- Avaluació de les reunions 

 

 La Comissió Permanent dedicarà una reunió a l’any a fer l’avaluació de la marxa 

de les reunions i de la feina del Consell, revisant tant el clima de participació com 

l’efectivitat del Consell. 

 

8.- Pregària 

 

 El Consell Pastoral Diocesà començarà i acabarà les seves reunions amb alguna 

pregària, inspirada en la litúrgia. 

 

9. Ponències i Comissions 

 

 9.1. La Comissió Permanent pot confiar a qualsevol membre del Consell l’estudi 

i l’exposició d’algun tema particular que s’hagi de tractar; aquest membre ho farà en 

qualitat de Ponent. 

 9.2. La Comissió Permanent podrà confiar a una Comissió especial, composta 

per membres del mateix Consell o altres persones, o d’índole mixta, algun tema que ho 

demani per la seva importància o especialització. 



 9.3. La Comissió Permanent podrà invitar, per pròpia iniciativa o a petició del 

propi Consell, qualsevol persona o grup per a informar o exposar un tema que pugui 

interessar al Consell. 

 

10. Conclusions 

 

 10.1. Els temes tractats en el Consell Pastoral Diocesà es concretaran en 

conclusions; açò serà més necessari quan els temes s’hagin de sotmetre a votacions. 

 10.2. La votació serà secreta quan algun membre del Consell ho demani. 

 10.3. Cada membre del Consell només té un vot. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

En els casos de dubte objectiu, la interpretació dels estatuts i reglament la farà el 

Bisbe, després d’escoltar, si li pareix, els consellers. La interpretació tindrà valor 

definitiu assenyalant, en el llibre d’actes, l’article al que afecta. Cadascun dels articles 

dels estatuts i reglament, podrà ser anul·lat, reformat, fins i tot ampliat, segons la 

decisió del Bisbe. 

 

DILIGÈNCIA 

 

Aprovo els presents Estatuts del Consell Pastoral Diocesà de Menorca. 

 

 Ciutadella de Menorca, a 17 d’abril de 2017. 

 

 

 

       + Francesc Conesa Ferrer, 

 

          Bisbe de Menorca. 

 

Per manament del Sr. Bisbe, 

Jaume Ametller Pons, 

Secretari General i Canceller. 

 


