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Disposicions generals sobre les Comissions informatives 

1.- Les comissions informatives són òrgans no resolutoris que tenen per objecte: 

a) L'estudi, informe o consulta dels assumptes que ha de resoldre el Ple i els que han de 

resoldre l'alcaldia o la Comissió de Govern per delegació del Ple; o els assumptes que 

han de resoldre l'alcaldia, els regidors i les regidores delegats i la Comissió de Govern 

en la resta de supòsits, si aquests ho consideren oportú. 

b) El seguiment de la gestió de l'alcaldia, de la Comissió de Govern i dels regidors i les 

regidores que tenen delegacions, sense perjudici de les competències de control que 

corresponen al Ple. 

2.- Resten excloses del dictamen previ de les comissions informatives, en tot cas, les 

mocions de censura, les mocions de l'alcaldia plantejant qüestions de confiança, els 

assumptes declarats urgents, els que ja havien estat dictaminats, les decisions adoptades 

per l'alcalde/l'alcaldessa interessant el parer previ del Ple, i aquelles altres decisions que 

han de ser adoptades seguint un procediment incompatible amb el sotmetiment previ 

d'aquestes al parer d'una Comissió Informativa. En particular, s'exclouen del dictamen 

previ de les comissions informatives les propostes o mocions dels grups polítics 

municipals quan el seu objecte és aliè a les competències municipals o no vinculin 

jurídicament o pressupostàriament a la corporació. 

3.- Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar en les 

comissions informatives, mitjançant la presència dels seus regidors i regidores. 

4.- El nombre de membres de cada grup en les comissions informatives és proporcional 

a la seva representativitat a l'Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas 

s'aplica el sistema de vot ponderat. 

5.- Correspon al Ple determinar, a proposta de l'alcaldia, el nombre, l'àmbit 

competencial i la denominació de les comissions informatives. Si no hi hagués acord 

plenari s'apliquen supletòriament les regles següents: 

5.1.- La comissió especial de comptes existeix amb entitat pròpia. 

5.2.- Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi, consulta i informe 

dels comptes anuals de l'Ajuntament i dels ens, entitats i organismes de gestió que en 

depenen, així com l'examen, estudi, consulta i informe dels comptes de les empreses el 

capital de les quals pertany íntegrament a la corporació municipal. Tot això en els 

termes que preveu la LHL. 

6.- El Ple pot acordar la constitució de comissions informatives de caràcter temporal o 

especial per tractar de temes específics, inclosa la investigació d'assumptes concrets 

d'interès municipal. Aquestes comissions s'extingeixen automàticament un cop han 

dictaminat o informat de l'assumpte que constitueix el seu objecte, llevat que el Ple hagi 

disposat altrament. 



        

Plaça Verdaguer, 2 
08960 – Sant Just Desvern 

Telèfon 93 480 48 00 
Fax 93 480 48 79 

c/e: ajuntament@santjust.cat 

7.- Les comissions informatives són integrades exclusivament per regidors i regidores. 

El seu règim jurídic no és aplicable a les comissions de treball de composició mixta, 

integrades aquestes per regidors i regidores i per persones que no tenen la condició 

d'electe, i que s'hagin de constituir d'acord amb el que preveu la legislació de règim 

local. Llevat de previsió normativa en contrari, la intervenció d'aquestes comissions 

mixtes no exclou la de les comissions informatives corresponents. 

No obstant això, les associacions de veïns i les entitats inscrites al Registre Municipal 

d'Entitats podran intervenir a través dels seus representants en les sessions de les 

comissions informatives, amb veu i sense vot, quan es tractin assumptes que els afectin 

directament i sempre que ho acordi el Ple. Tot això en els termes de l'article 158.2.d) del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

També podran assistir els tècnics i les tècniques que determini l'Alcaldia, el/la president 

de la Comissió Informativa corresponent o quan ho demani un terç del nombre de 

regidors i regidores de l’esmentada comissió. 

8.- L'alcalde o l'alcaldessa és el/la president nat de la comissió especial de comptes i de 

la resta de comissions informatives; tanmateix, pot delegar la presidència efectiva de les 

comissions en qualsevol regidor o regidora que designi lliurement a aquests efectes 

d'entre els membres de cadascuna d'elles. 

9.- L'adscripció concreta a cada comissió dels membres de la corporació que han de 

formar ne part, com a titulars i suplents, en representació de cada grup polític, es fa 

mitjançant escrit del portaveu corresponent adreçat a l'alcaldia, la qual ha de donar-ne 

compte al Ple. 

Si no existís aquesta comunicació, els/les portaveus es consideren representants nats 

dels respectius grups en totes les comissions informatives de la corporació. 

10.- Els dictàmens i, en general, les manifestacions de voluntat de les comissions 

informatives no tenen caràcter vinculant. 


