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Funcionament de les comissions informatives 

Règim de sessions 

1.- Les comissions informatives celebren sessió ordinària amb la mateixa periodicitat 

que el ple, i en els dies i hores que estableixen les presidències respectives. 

2.- Els/les presidents de les comissions informatives poden convocar-hi sessions 

extraordinàries, que poden ser urgents. 

3.- Els/les presidents de les comissions informatives són obligats a convocar sessions 

extraordinàries en circumstàncies anàlogues a les previstes per a la convocatòria de 

sessió extraordinària del ple a iniciativa dels regidors i regidores. En qualsevol cas, la 

petició de convocatòria l'han de subscriure almenys la quarta part dels membres de la 

comissió. 

Tanmateix, si la representació dels grups en el si de la comissió informativa és 

ponderada, la petició de convocatòria l'han de subscriure com a mínim els representats 

dels grups polítics que, en conjunt, comptin almenys amb la quarta part del nombre 

legal de regidors i regidores. 

4.- Les sessions de les comissions informatives poden celebrar-se en qualsevol 

dependència municipal. 

5.- Les convocatòries corresponen als respectius presidents de les comissions i poden 

ser notificades individualment als seus membres o als/les portaveus dels grups polítics. 

6.- Les convocatòries de les sessions, amb l'ordre del dia corresponent, han de ser 

notificades almenys amb un dia hàbil d'antelació, llevat de les de caràcter extraordinari i 

urgent. 

Desenvolupament de les sessions 

1.- La vàlida celebració de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta del 

total de components de la comissió, ja siguin titulars o suplents, en primera 

convocatòria, i un mínim de tres membres una hora més tard. Si malgrat això, la sessió 

no es pot celebrar per manca de quòrum d'assistència, els assumptes poden passar 

directament si s'escau al coneixement del ple. 

2.- El/la president de la comissió dirigeix i ordena els debats de la comissió al seu 

prudent arbitri, respectant els principis generals que regeixen els debats plenaris. 

3.- Els dictàmens s'aproven sempre per majoria simple, decidint els empats el/la 

president amb el seu vot de qualitat. 

4.- Cap comissió no pot deliberar sobre assumptes de la competència d'una altra, llevat 

que es tracti de matèries o expedients d'interès comú, en el qual cas l'alcaldia pot 



        

Plaça Verdaguer, 2 
08960 – Sant Just Desvern 

Telèfon 93 480 48 00 
Fax 93 480 48 79 

c/e: ajuntament@santjust.cat 

convocar una sessió conjunta a petició dels/de les presidents de les respectives 

comissions. 

5.- El dictamen o informe de la comissió pot limitar-se a mostrar la seva conformitat o 

no amb la proposta que li és sotmesa a consideració, o bé formular-ne una d'alternativa. 

6.- Els membres de la comissió que discrepen de l'informe o dictamen aprovat poden 

sol·licitar que consti el seu vot en contra o formular vot particular per a la seva defensa 

davant el ple, si és el cas. 

El caràcter reservat de les sessions 

Les sessions de les comissions informatives no són públiques. Tanmateix, l'alcaldia o la 

pròpia comissió poden autoritzar que determinades sessions ho siguin d'acord amb 

l'article 102.3. 

De la compareixença de personal o membres de la corporació 

1.- El/la president/a de cada comissió, d'ofici o a petició del propi òrgan, pot requerir la 

presència obligatòria en les sessions de personal o membres de la corporació, a efectes 

informatius. 

2.- A les sessions de la comissió especial de comptes, o de qualsevol altra comissió 

informativa que hagi de deliberar sobre assumptes de caràcter econòmic o financer, hi 

ha d'assistir l'interventor/a o qui reglamentàriament el substitueixi o el supleixi. 

3.- El/la secretari/ària de l'Ajuntament ho és, alhora, de totes les comissions 

informatives. 

Tanmateix, l'alcaldia pot atribuir aquesta funció a altre personal de la corporació, per 

delegació i a proposta d'aquell/a. 

De les actes de les sessions 

1.- El/la secretari/ària ha d'aixecar acta de cada sessió de les comissions informatives. 

2.- A les actes han de contar els extrems a què es refereixen les lletres a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), j) i k) de l'article 46.1, així com els dictàmens o informes aprovats i, si és el 

cas, els vots particulars formulats. 

3.- Les actes de les comissions informatives es transcriuen en un llibre d'actes específic. 

Aquest llibre pot ser diligenciat i foliat en paper oficial de l'Ajuntament, un cop 

enquadernades les actes autoritzades durant l'exercici anterior. 

4.- Els dictàmens i informes aprovats per les comissions informatives no han de ser 

comunicats d'ofici a cap altra Administració pública. 
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Disposicions específiques sobre la comissió especial de comptes en matèria de 

comptes municipals 

1.- La comissió especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de 

juny de cada any per tal d'examinar i informar els comptes de la corporació que 

estableix la legislació d'hisendes locals. 

2.- Aquests comptes han d'anar acompanyats dels justificants i antecedents 

corresponents. 

3.- No obstant el que disposen els apartats anteriors, la comissió especial de comptes pot 

tenir reunions preparatòries si el/la seu/seva president/a ho acorda o si ho demanen els 

seus integrants, amb idèntics requisits que els que preveu l'article 49.3. 

4.- Els comptes i la documentació complementària han d'ésser a disposició dels 

membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim deu dies 

naturals abans de la primera de les reunions. 

5.- L'examen i consulta dels comptes, els membres de la comissió el poden dur a terme 

acompanyats d'assessors degudament acreditats, sense que calgui cap autorització de 

l'alcaldia. 

6.- L'informe de la comissió especial de comptes, amb els vots particulars i les esmenes 

presentades, juntament amb els comptes, han d'ésser objecte d'informació pública abans 

de ser sotmesos a l'aprovació del ple. Durant el període d'informació pública es poden 

presentar reclamacions i observacions sobre els comptes. 

Normes supletòries 

En tot allò que no és previst en aquest capítol IV són d'aplicació les disposicions sobre 

funcionament del Ple que no són incompatibles amb la naturalesa i funcions de les 

comissions informatives. 


