
COMISSIONS INFORMATIVES 
 
Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització 
municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació que tenen 
caràcter deliberant i no resolutiu. Poder ser de caràcter permanent o especial. 

 
Competències 

 
 L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals 

correspongui al Ple, encara que aquests s’exercitin, en virtut de la 
corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan. 

 
 El seguiment de la gestió de l’alcalde o alcaldessa, de la Junta de Govern Local 

i dels regidors i regidores que detenen delegacions, sense perjudici de les 
competències de control que corresponen al Ple. 

 
 L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde o alcaldessa, la Junta 

de Govern Local, el Ple i els regidors i regidores que detinguin delegacions, 
decideixin sotmetre a la seva consideració. 

 
 Servir de marc perquè els regidors i regidores puguin sol·licitar informació 

relacionada amb el seu àmbit sectorial, que els haurà de ser facilitada pel seu 
president, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de 
la seva gestió. 

 

On i quan se celebren? 
 
Les comissions informatives es faran a l’Ajuntament, prèvia convocatòria 
efectuada pel seu President/a. Les seves sessions no tenen caràcter públic, tot i 
que, amb caràcter excepcional, el seu president podrà acordar que ho siguin. 

 
Les comissions informatives permanents dels plens ordinaris se celebren: 

 

 Comissió Informativa d’Alcaldia, els dijous de la setmana anterior a la 
celebració del Ple ordinari, a l’hora que fixi la Presidència. 

 Comissió Informativa de Govern Obert, Serveis Generals, Planificació i 
Economia, els dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari, 
a l’hora que fixi la Presidència 

 Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat, els dijous de la setmana 
anterior a la celebració del Ple ordinari, a l’hora que fixi la Presidència 

 Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania i Polítiques Socials, els 
dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari, a l’hora que 
fixi la Presidència. 

 La Comissió Especial de Comptes amb la periodicitat determinada en 
l’article 212.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per DL 2/2004, de 5 de març 

 

Acord del Ple de data 20 de juny de 2019 on es determina la composició de les 
Comissions Informatives. 



Òrgans 
 

Títol Tipus 

Comissió Informativa d'Alcaldia Òrgan 

Comissió Informativa de Govern Obert, Serveis Generals, 
Planificació i Economia 

Òrgan 

Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat Òrgan 

Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania i Polítiques 
Socials 

Òrgan 

Comissió Especial de Comptes Òrgan 

 


