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INFORME 

 

 

 

Es planteja davant d'aquests Serveis Jurídics de l’FVMP per                 , 

informe sobre les Comissions d'Investigació en les Entitats Locals. 

 

 

I. NORMATIVA APLICABLE. 

 

• Llei 7/1985 de 2 abril de Reguladora de les Bases del Règim Local. 

• Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització 

del Govern Local. 

• Reial Decret 2568/1986 de 28 novembre, Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

• Sentència 32/1985 del TC, Sala Segona, 6 Març 

 

 

II. ANTECEDENTS. 

 

Sol·licitud d'informe davant d'aquests Serveis Jurídics de l’FVMP per 

l'Ajuntament de Cabanes, sobre les Comissions d'Investigació en les Entitats 

Locals. 

 

 

Amb la finalitat de donar una resposta el més sistemàtica i clara 

possible, i a la vista de la documentació aportada, dels antecedents i de la 

consulta formulada, es procedeix realitzar les següents 
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III. CONSIDERACIONS. 

 

 En primer lloc, les comissions d'investigació no tenen suport normatiu 

suficient, però hem d'entroncar-les dins de la funció de control i fiscalització 

que la Llei reserva al Ple, per al coneixement de la qual analitza i estudia un 

assumpte concret. Com es veurà, no tenen similitud amb les Comissions 

Informatives ja que aquestes es creen per a dictaminar i informar assumptes 

que ha de decidir el Ple. Tampoc poden considerar-se com a Comissions 

Informatives Especials, ja que encara que aquestes es creen per a assumptes 

concrets; el seu objecte és el mateix que el de les Comissions Informatives 

ordinàries: emetre un informe sobre un assumpte a resoldre. En les 

consideracions següents, es raonaran aquestes asseveracions. 

 

L'article 20 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, estableix que: 

 

«en els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys en que 

així ho dispose el seu reglament orgànic o ho acorde el Ple, existiran, si la 

seua legislació autonòmica no preveu en aquest àmbit una altra forma 

organitzativa, òrgans que tinguen com a objecte l’estudi, informe o consulta 

dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el 

seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que 

exercisquen delegacions, sense perjuí de les competències de control que 

corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran 

dret a participar en els dits òrgans, mitjançant la presència de regidors 

pertanyents a aquests en proporció al nombre de regidors que tinguen en el 

Ple». 
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La regulació que de les Comissions Informatives realitza l'article 123 

del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pot 

sistematitzar-se així: 

 

• Una inicial enunciació negativa, en disposar que «són òrgans sense 

atribucions resolutives». 

• Una descripció positiva de les seues funcions preceptives i obligades, a 

saber, «l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser 

sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquest 

actue amb competències delegades pel Ple». 

• Una excepció a tal actuació preceptiva «quan hagen d'adoptar-se 

acords declarats urgents». 

• Un àmbit d'actuació potestativa, en dir que «informaran aquells 

assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern i de 

l'alcalde o president, que els siguen sotmesos al seu coneixement per 

expressa decisió d'aquells». 

 

 

 

D'altra banda, el mateix article 123 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, assenyala que les comissions informatives, 

integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense 

atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels 

assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de 

Govern quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte 

quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents. 
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Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de 

la Junta de Govern, i de l'alcalde o president, que els siguen sotmesos al seu 

coneixement per expressa decisió d'aquells. 

 

Aquestes Comissions poden ser permanents (es constitueixen amb 

caràcter general, distribuint entre aquestes les matèries que han de sotmetre's 

al Ple) i especials (les que el Ple acorde constituir per a un assumpte concret, 

en consideració a les seues característiques especials de qualsevol tipus). 

 

Aquestes últimes comissions s'extingeixen automàticament una vegada que 

hagen dictaminat o informat sobre l'assumpte que constitueix el seu objecte, 

llevat que l'acord plenari que les va crear disposara una altra cosa. 

 

La jurisprudència ha assenyalat que les Comissions són òrgans en 

sentit impropi, meres divisions internes del Ple faltat de funcions decisòries 

(sentència del Tribunal Constitucional 32/1985, de 6 de març). Per tant, són 

òrgans de caràcter tecnicoinstrumental amb finalitat instructora i preparatòria 

dels acords a adoptar pels òrgans decisoris. 

 

 

Amb base en allò que s'ha exposat en les anteriors consideracions 

aquests Serveis Jurídics formulen les següents: 
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IV. CONCLUSIÓ. 

 

El mimetisme dels nostres polítics i la tendència a parlamentarizar el 

Ple, fa que, a semblança del que succeeix en el Congrés i en el Senat, creen 

extra legem aquestes Comissions, que com a màxim podrien considerar-se 

com a instruments de control i fiscalització. Funció hui potenciada, 

especialment en el govern de les denominades grans poblacions. 

 

Per això, segons el nostre parer, la proposta que puguen elaborar, 

únicament podria servir de base per a exercir el control i fiscalització sobre els 

òrgans de govern local. De pretendre alguna decisió diferent de la de crítica i 

control, que cristal·litzara en algun acord de competència del Ple, es requeriria 

el dictamen de la competent Comissió Informativa. 

 

En tot cas, ha de tindre's en compte que, per via de control i 

fiscalització, no poden anul·lar-se ni modificar-se els acords o resolucions 

adoptats per l'òrgan competent en la matèria. En conseqüència, a efectes 

substantius i no polítics, la proposta de la Comissió Investigadora no té 

rellevància i efectes. En tot cas, la nova Llei de Modernització del Govern 

Local tampoc ha introduït aquestes Comissions expressament. 

 


