
DECRET DE CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ   

DELS ESTATUTS DEL CONSELL PRESBITERAL 

 

 

 

 
 

Francesc Conesa Ferrer 

 Bisbe de Menorca 

   

Atesa  la nova configuració que penso donar al  Consell Presbiteral; 

atès el dictamen favorable del Col·legi de Consultors; 

atenent la seva conformitat amb el que estableix el Codi de Dret Canònic i 

els Decrets de la Conferència Episcopal Espanyola; 

comprovant, a més, que en la seva nova redacció s'han respectat les 

legítimes costums diocesanes;  

 

Pel present, amb l'autoritat que em correspon, tinc a bé aprovar mitjançant 

aquest Decret, els Estatuts del Consell Presbiteral adjunts i estableixo que 

entrin en vigor en el dia de la data. 

 

Al mateix temps convoco a tots els preveres a la sessió constituent que 

tindrà lloc al Santuari de la Mare de Déu del Toro el dia 8 de març, a les 

11.00h del matí. 

 

A Ciutadella de Menorca, a dos de febrer de dos mil desset. 

 

      + Francesc Conesa Ferrer  

                Bisbe de Menorca. 

 

 

 

Per manament del Sr. Bisbe, 

Jaume Ametller Pons,   

Canceller – Secretari. 



ESTATUTS DEL CONSELL PRESBITERAL  

DE LA DIÒCESI DE MENORCA 

 

 

 

Títol I. NATURALESA Y FINALITAT 

 

Article 1. Per tal de proveir al bé pastoral de la Diòcesi, es constitueix el Consell 

Presbiteral de la Diòcesi de Menorca, com un senat del Bisbe, en representació del 

presbiteri, amb la missió d’ajudar-lo en el govern, segons la norma del dret (cc. 495-

501) i de la Conferència Episcopal Espanyola (Decret, BOCEE, 3, 1984, 100). 

 

Article 2.  El Consell Presbiteral de la Diòcesi de Menorca es regirà, segons la norma 

del dret, pels present Estatuts, degudament aprovats pel Bisbe (cf. C. 496). 

 

Article 3. Correspon al Bisbe aprovar les modificacions dels presents Estatuts (Cf. C. 

496). 

 

 

Títol II. COMPOSICIÓ I MEMBRES 

 

Article 4. El Consell Presbiteral quedarà constituït a la Diòcesi de Menorca quan els 

preveres siguin convocats pel Sr. Bisbe com a membres d’aquest òrgan consultiu. 

 

Article 5. Atès el número reduït de sacerdots a la nostra Diòcesi i d’acord amb les 

prescripcions dels cànons 497-499, constitueixen el Consell Presbiteral els sacerdots 

designats segons les normes d’aquests Estatuts: 

- Tots els preveres seculars incardinats a la Diòcesi; 

- Tots els preveres seculars no incardinats a la Diòcesi i tots els preveres membres 

d’un institut religiós o d’una societat de vida apostòlica, que resideixin a la 

Diòcesi i que exerceixin algun ofici en bé de la Diòcesi. 

 

Article 6.  Atès que tots els preveres són membres del Consell Presbiteral, s’incorporen 

“ipso facto” quan participen a la reunió d’aquest organisme a la que han estat 

convocats. 

 

Article 7.  Com a membres del Consell Presbiteral, tots els sacerdots de la Diòcesi de 

Menorca, gaudeixen dels drets i deures següents: 

- assistir i prendre part a totes les sessions; 

- acceptar i complir els càrrecs que se’ls encomanin; 

- enviar, per escrit, el seu parer, quan estiguin impedits;  

- manifestar el seu parer amb sinceritat i lleialtat sobre els assumptes tractats en 

les sessions del Consell Presbiteral; 

- en cas de votació, podrà demanar de fer la votació secreta. 

 

Article 8. Els consellers cessen com a membres del Consell Presbiteral: 

- per renúncia, acceptada pel Bisbe; 

- per irresponsabilitat que, de manera continuada, impedeixi complir la tasca, 

segons el parer del Bisbe, que podrà demanar l’assessorament als consellers. 

 



Títol III. FUNCIONS 

 

Article 9. Correspon al Bisbe convocar el Consell Presbiteral, presidir-lo i determinar 

les qüestions a tractar-hi o acceptar les que proposin els membres. 

 

Article 10.  El moderador del Consell Presbiteral es nomenat pel Bisbe i té la funció de 

mantenir la coherència i la línia d’evolució homogènia en el tractament dels assumptes, 

evitar que quedin sense cloure, fer els seguiment dels acords, dur l’ordre en les 

intervencions dels consellers i, amb el Bisbe, farà l’ordre del dia, tenint en compte les 

aportacions dels preveres dels arxiprestats. 

 

Article 11. El Consell Presbiteral elegirà un Secretari que tindrà les següents funcions: 

- redactar les actes que el Bisbe aprovarà i que firmaran 

- llegir l’acta per revisar els parers i els compromisos; 

- redactar un full informatiu, destinat als preveres que no hagin pogut assistir. Si 

així pareix al Bisbe, pot manar publicar-lo; 

- notificar, d’acord amb el Bisbe, l’ordre del dia, lloc i data de la sessió; 

- vetllar pel compliment dels estatut; 

- dur nota de les assistències dels consellers; 

- avisar, am vuit dies d’antelació, quan hi hagi sessió extraordinària. 

 

 

Títol IV. COMPETÈNCIES 

 

Article 12.  El Consell Presbiteral té veu consultiva; el Bisbe l’escoltarà en els afers de 

major importància, però en necessita el consentiment només en els casos expressament 

definits pel dret. 

 

Article 13. El Consell Presbiteral mai no pot actuar sense el Bisbe, al qual pertoca 

també en exclusiva de fer públic allò que s’hagi establert. 

 

Article 14. El Consell Presbiteral donarà amb especial atenció el seu parer al Bisbe: 

a) Quan el Bisbe, en compliment del que prescriu el Codi de Dret Canònic, li consulti 

sobre els temes següents: 

-  La celebració del Sínode Diocesà (cf. C. 461, 1). 

-  L’erecció, supressió o canvi notable de les parròquies (cf. C. 515, 2). 

- Les normes que proveeixin al destí de les ofrenes que es reben dels fidels i la 

remuneració dels clergues que compleixen funcions parroquials (cf. C. 531). 

- La constitució dels consells pastorals a les parròquies (cf. C. 536). 

- Per a les necessitats de la Diòcesi, la imposició d’un tribut moderat a les persones 

jurídiques públiques subjectes al govern del Bisbe; i a les altres persones físiques i 

jurídiques, en cas de greu necessitat, amb una contribució extraordinària i moderada (cf. 

C. 1263). 

-La construcció d’una nova església (cf. C. 1215, 1) i la reducció a un ús profà d’una 

església dedicada al culte diví (cf. C. 1222, 2). 

 

b) Quan el Bisbe, d’acord amb els suggeriments de la Conferència Episcopal Espanyola, 

li consulti sobre: 

- Totes les normes que afectin la vida i el ministeri dels preveres i dels diaques. 

- La formació en el Seminari dels candidats al sacerdoci. 



- La preparació i aprovació dels plans pastorals diocesans. 

- L’aplicació de les mesures proposades pel Consell Pastoral Diocesà (Cf. Decret 

General sobre normes complementàries del nou Codi de Dret Canònic, 26-11-1983, 

Ibídem, art. 3er., 4, 2). 

- El nombre de canongies a promoure a la Catedral, segons convingui al culte i a les 

necessitats pastorals (cf. Ibídem, ar. 14è, 1; Documentació complementària al Decret 

General, art. 14è, 1, 3). 

- El reglament pel qual s’han de regir les retribucions dels clergues que serveixen 

pastoralment a la Diòcesi (Cf. Segon Decret General sobre les normes complementàries 

al nou Codi de Dret Canònic, 1-12-1984, art. 14è, 1). 

 

Article 15. Els Consellers són membres nats del Sínode Diocesà i tenen obligació de 

prendre-hi part (cf. C. 463, 4). 

 

Article 16. El Consell Presbiteral enviarà dos membres, designats col·legialment, al 

Concili Provincial, els quals tindran només vot consultiu (cf. C. 443, 5). 

 

Article 17.  Correspon al Consell Presbiteral escollir, amb vot secret, entre els rectos de 

parròquies proposats pel Bisbe, cinc d’ells que hi formin un grup estable de rectors 

consultors; aquest, d’acord amb el dret, duran a terme les funcions que se’ls encomana 

en relació a l’expedient per a la remoció o trasllat dels rectors (cf. Cc. 1742 i 1750). 

 

Títol V. SESSIONS 

 

Article 18. Presidits pel Bisbe, es reuniran els consellers, el dia, hora i lloc 

preestablerts. 

 La sessió començarà amb el rés de l’hora litúrgica més adient, o es farà una 

lectura de la Paraula de Déu. 

 Llegida i aprovada l’acta de la sessió anterior, es continuarà amb l’ordre del dia; 

a proposta del Bisbe i els consellers diran el seu parer sobre els temes inclosos. 

 El Bisbe, si així ho estima convenient, informarà els consellers sobre diferents 

temes. 

 Es proposaran possibles qüestions o temes per el següent ordre del dia. 

 La sessió acabarà amb una breu pregària.  

 

Títol VI. COMISSIÓ PERMANENT 

 

Article 19. El Col·legi de Consultors actuarà com a Comissió Permanent del Consell 

Presbiteral i auxiliarà al Sr. Bisbe i al Moderador en aquells temes concrets en que es 

demani la seva col·laboració.  

 

 

Títol VII. DURACIÓ I DISOLUCIÓ DEL CONSELL 

 

Article 20. El Consell Presbiteral en la seva actual composició tindrà una durada 

indefinida. No obstant, cada cinc anys es renovaran els càrrecs de Moderador, de 

Secretari i d’altres que es pugin nomenar d’acord amb les disposicions contemplades al 

Títol III d’aquests Estatuts. 

 

Article 21. El Consell Presbiteral cessarà: 



En quedar vacant la Seu (cf. 501, 2). 

Si no compleix la seva funció encomanda en bé de la Diòcesi o n’abusa greument, el 

Bisbe, havent consultat el Metropolità, pot dissoldre’l, però dintre el termini d’un any 

ha de constituir-lo novament (cf. C. 501, 3) 

 

 

Títol VII. DISPOSICIONS FINALS 

 

PRIMERA: Queden derogats els Estatuts del Consell Presbiteral de la Diòcesi de 

Menorca, aprovats i promulgats pel Bisbe Salvador Giménez Valls el dia 14 de 

novembre de 2014.  

 

SEGONA: En els casos de dubte objectiu, la interpretació dels estatuts 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 Presbiteral de la Diòcesi de Menorca. 

 

 Ciutadella de Menorca, a 2 de febrer de 2017. 

 

 

 

 

       + Francesc Conesa Ferrer, 

 

          Bisbe de Menorca 

 

 

Per manament del Sr. Bisbe, 

Jaume Ametller Pons, 

Secretari General i Canceller. 


