PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS INFORMATIVES DEL MEMBRE NO
ADSCRIT
Consulta
El regidor no adscrit té dret a participar en les comissions Informatives? En
quina proporció?
Fonaments de dret
L'art. 73.3 LBRL exposa que “Els drets...polítics dels membres no adscrits no
podran ser superiors a qui els hagueren correspost de romandre en el grup de
procedència”.
Per tant no pareix que puga ser d'acord amb esta norma legal la possibilitat
que els membres no adscrits puguen participar en la totalitat de les comissions
Informatives, quan això puga significar un tracte més beneficiós respecte a la seua
anterior situació com a membre adscrit a un grup polític municipal. En el sentit
indicat cal assenyalar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria,
de data 20 d'abril del 2007 (rec. 347/2006) en virtut de la qual s'anulla la
resolució municipal que incrementa els drets econòmics i polítics d'un regidor que
va abandonar el seu partit, permetent-li formar part de totes les comissions
Informatives, en compte de les tres en què participava i en este sentit argumenta
que: “la desaparició del grup mixt, si bé no puga retallar la presència dels

membres no adscrits en comissions com a funció pròpia del seu mandat
representatiu, tampoc pot portar al despropòsit de concedir-los majors drets que el
que correspon als regidors adscrits als distints grups, efecte específic i literalment
vedat pel legislador en concordança amb els acords que van servir de base a la
reforma”.
Destaquem que encara que no tenen dret a formar part de més comissions
Informatives, en virtut del dret d'informació, podrien assistir amb veu però sense
vot. En este sentit Sentència de 10 de juliol del 2007 del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 9, rec. 124/2007
relativa a la convocatòria de Regidors no adscrits a sessió de la Comissió
Informativa, sense vot. “Es garantix el dret d'informació i la possibilitat de donar a

conéixer el seu deure de vot en el Ple, en igualtat de condicions que la resta dels
Regidors no infringint-se el dret a la participació política”.

