Les Comissions Informatives
Les comissions informatives i òrgans de seguiment de la gestió del govern tenen com
a funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
l'aprovació del ple de l'ajuntament, i el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de
Govern Local i els regidors delegats.
D’aquesta manera, les comissions informatives actuen com a òrgan consultiu del ple.
Els seus dictàmens són preceptius i no vinculants, i no tenen atribucions resolutòries.
També intervenen en assumptes que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta de
govern (que tracta d’atribucions delegades pel ple, o bé a sol·licitud d’aquest òrgan).
Cap destacar que tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a
participar en aquests òrgans en proporció al nombre de regidors que tinguin en el ple.
Aquestes comissions informatives han d’existir necessàriament en municipis de més
de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. En la resta, només quan ho
disposi el seu reglament orgànic i així ho acordi el ple de l’ajuntament.
Poden existir dos tipus de comissions informatives segons el seu caràcter d’origen
constitutiu i vigència:
Comissions Permanents

Constituïdes amb caràcter general, es distribueixen les matèries que han de ser
sotmeses al ple o en què es divideix l’activitat municipal. Habitualment aquestes
comissions solen dividir-se o constituir-se en relació amb una de les àrees
competencials / específiques en què s'estructura l'ajuntament. A l’Ajuntament de
Sentmenat no hi han Comissions Permanents.
Trobem un exemple de comissió permanent en la Comissions informatives:
Comissió d’estudi, informe, seguiment i control
Es reuneix abans del Ple, i serveix per a informar a alcaldia i el Ple sobre les qüestions
a tractar en el mateix. Està formada per l’alcalde (Marc Verneda Urbano), els 4 tinents
d’alcalde (Montserrat Rueda, Jordi Gilgado, Lídia Mellinas i José Manuel Vilchez), la
regidora delegada adjunta Núria Castanyeda Granja, i els regidors a la oposició
Josefina Olivé, Jordi Torroja, José Peñalver i Eusebio Pacha.
Comissions Especials

Són comissions especials, ja que el ple de la corporació acorda constituir-les per a un
assumpte en concret. Solen extingir-se automàticament una vegada efectuat el
dictamen sol·licitat pel ple, excepte que aquest disposés el contrari.
Trobem un exemple en la Comissió especial de comptes:
Comissió especial de Comptes
És obligatòria a tots els municipis ja que són les encarregades de l’examen, estudi i
informe dels comptes anuals de la corporació:
•

Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants del Ple de
la corporació; essent representats proporcionalment en la Comissió, a partir
de la seva proporció de representativitat en el mateix Ple de l’ajuntament.

•
•

Les seves competències s’entendran sens perjudici de les que
correspongui al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes.
Sol ser una Comissió auditora dels pressupostos i comptes econòmics de
l’entitat local.

