Ajuntament d’Inca
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS,
MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I MON RURAL
Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient
i Món Rural en la sessió celebrada en data 15 de febrer de 2018 es va dictamina
favorablement la següent;
"En relació a l'expedient de delegació de competències del Plenari en la Junta de
Govern Local, en matèria de modificació o establiment de preus públics,
Atès que l'Alcaldia va ordenar la incoacció de l'oportú expedient,
Vist que l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local permet delegar determinades atribucions del Ple de la Corporació
en l'Alcaldia i en la Junta de Govern Local, i en els mateixos termes es
pronuncien els articles 23.2 del RDL 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el
Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local i l'article 51.1
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist que l'article 51.2 del RD 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Enitats Locals, preveu que
la delegació s'haurà d'acordar per l'Ajuntament Ple, per majoria simple, i surtirá
efectes des de el dia següent a la seva adopció, sense perjudici de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma,
Atès que l'acord de delegació ha de contenir l'àmbit dels assumptes que abarca
la delegació i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions
específiques d'exercici de les mateixes en la mesura en que es concretin o
apartin del règim general previst en el Reglament d'Organització, Funcionamet i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (articles 51.3 en concordància amb els
articles 114 a 118 del ROF).
Atès que la delegació d'atribucions s'entendrà per temps indefinit, envers que
l'acord de delegació disposi una altre cosa, i s'entendrà acceptada tàcitament si
en el termini de tres dies hàbils comtats des de la notificació de l'acord la Junta
de Govern Local no faci manifestació expressa davant l'òrgan delegant de que
no accepta la delegació i que la delegació no quedarà revocada pel fet de
produir-se un canvi en la composició de la Junta de Govern Local, (articles 114.1
i 2 i 118 del ROF).
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Atès que la revocació o modificació de les delegacions s'haurà d'adoptar amb les
mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament (article 114.3 ROF).
Atès, així mateix, que l'òrgan delegat podrà avocar en qualsevol moment la
competència delegada de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment
administratiu comú, i que en el cas de revocar la delegació, l'òrgan que ostenta
la competència originaria, podrà revisar les resolucions adoptades per l'òrgan
delegat en els mateixos casos i condicions establertes per la revisio d'ofici dels
actes administratius; per així esta previst als articles 116 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l'article 10 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atès que l'article 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les
Entitats Locals, preveu que si no es disposa altre cosa, l'òrgan delegant
conservarà la facultat de rebre informació detallada de la gestió de la
competència delegada i dels actes o disposicions emanats en virtut de la
delegació, així com d'ésser informat prèviament de l'adopció de decissions de
transcendència.
Atès que el mateix article disposa que els actes dictats per l'órgan delegat en
l'exercici de les atribucions delegades s'entenen dictats per l'òrgan delegant,
corresponent, en conseqüència, a aquest la resolució dels recursos de reposició
que puguin interposar-se, exceptuant que en l'acord de delegació expressament
es confereixi la resolució dels recursos de reposició contra els actes dictats per
l'òrgan delegat.
Atès que l'article 117 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, prohibeix delegar en un tercer les atribucions o potestats
rebudes per delegació d'aquest òrgan.
Atès que l'article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix
que l'establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la
Corporació sense perjudici de les facultats de delegació en la Comissió de
Govern.
Atès que l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Régim
Local de les Illes Balears, estableix que son competències dels òrgans
municipals les que regula la legislació bàsica de règim local, determinada
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fonamentalment en aquesta matèria per la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local;
De conformitat amb els informes de Secretària i del Tècnic d'Administració
General del Departament de Gestió Tributària es sotmet a l'aprovació de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Medi Ambient i Món Rural, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER.- Aprovar delegar, tan ampliàment com en Dret procedeixi, en la Junta
de Govern Local totes les facultats d'establiment o modificació dels preus publics
establerts per l'Ajuntament d'Inca i els seus organismes autònoms, de
conformitat amb el que estableix l'article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
SEGON.- En els acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut
d'aquesta delegació es farà constar de forma expressa aquesta circumstància,
mitjançant la inclusió del següent text: "Resultant que la Junta de Govern Local,
es competent per l'adopció del present acord, en virtut de la delegació acordada
per l'Ajuntament Ple en sessió de data ....".
TERCER.- Les facultats que podrà exercir la Junta de Govern Local en relació
amb les atribucions objecte de delegació serán les pròpies que corresponen a
l'òrgan delegant i inclouen expressament la facultat de resoldre els recursos de
reposició interposats contra els actes dictats per l'òrgan delegat; no obstant el
Plenari es reserva la facultat d'avocar en qualsevol moment la competència
sobre qualsevol assumpte o matèria objecte de delegació, encara que es trobi en
tràmit de debat en la Junta de Govern Local.
QUART.- Les atribucions delegades s'han d'exercir per la Junta de Govern Local
en els terminis i dintre dels límits d'aquesta delegació, sense que siguin
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
CINQUÈ.- La Junta de Govern Local informarà al Ple de la Corporació de
l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels borradors de les actes de la
Junta de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació.
SISÈ.- Tot el que no estigui previst en aquest acord de delegació serà el previst ,
amb caràcter general, en la Llei 40/2015, de 1 d'octubre de Règim Jurídic del
Sector Públic i en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
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SETÈ.- La delegació s'atorga per temps indefinit, i s'entendrà acceptada
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comtats des de el dia de la
celebració de la primera sessió de la Junta de Govern Local aquesta no fa
manifestació expressa davant el Plenari de que no accepta la delegació.
VUITÈ.- Comunicar aquest acord als Caps dels diferents Departaments
Municipals i Presidents de les Comissions Informatives, pel seu coneixement i
efectes, significant-lis que, exceptuant casos d'urgència, amb caràcter previ a
l'inclusió a l'ordre del dia, els assumptes que s'han de sotmetre a la Junta de
Govern Local com a conseqüència d'aquesta delegació, han de ser prèviament
dictaminats per la Comissió Informativa corresponent.
NOVÈ.- Publicar l'acord Plenari en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
DESÈ.- Contra l'acord plenari que posa fi a la via administrativa es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Ajuntament Ple, en el termini
d'un mes comptat a partir del dia següent a la publicació de l'acord (articles 123 i
124 LPACAP).
També podrà interposar-se alternativament recurs contenciós-administratiu
davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, de
conformitat amb l'establert en els articles 30, 114.1.c) i 112.3 de la Llei 39/2015,
de 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i els articles 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici de que els
interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.

Inca, 15 de febrer de 2018.
El President de la Comissió Informativa,

Sgt. Virgilio Moreno Sarrió.
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GUILLEM CORRO TRUYOL, Secretari Accidental de l'Ajuntament d'Inca,
emeteix informe sobre el següent;
En relació a l'expedient de delegació de competències del Plenari en la Junta de
Govern Local, en matèria de modificació o establiment de preus públics, en virtut
de l'establert en els articles 173 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de
novembre i l'article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el
Règim Jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de
caràcter
nacional,
s'emet
el
següent
INFORME.
PRIMER.- L'expedient es tramita de conformitat amb les disposicions
contingudes en la legislació de règim local:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Llei 39/2915, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals.
SEGON.- L'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local després de determinar les atribucions de l'Ajuntament Ple estableix
la possibilitat de delegar competències en l'Alcaldia i en la Junta de Govern
Local. En els mateixos termes es pronuncien els articles 23.2 del RDL 781/1986,
de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en
matèria de Règim Local i l'article 51.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Entitats Locals.
TERCER.- L'acord de delegació s'adoptarà pel l'Ajuntament Ple, per majoria
simple i surtirà efectes des de el dia següent a la seva adopció, sense perjudici
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma (article 51.2
ROF).
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QUART.- L'acord de delegació contindrà l'àmbit dels assumptes a que es refereix
i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions específiques
d'exercici de les mateixes en la mesura que es concretin apartin del règim previst
en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Enitats
Locals (article 51.3 en concordáncia amb els articles 114 a 118 del ROF).
CINQUÈ.- L'article 47.1 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals on s'estableix que "El
establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno
de la Corporación, sin perjuicio de las facultades de delegación en la Comisión
de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local".
SISÈ.- L'article 21 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears estableix que son competències dels òrgans municipals
les que regula la legislació bàsica de Règim Local, determinada fonamentalment
en aquesta matèria, per la de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SETÈ.- L'expedient de delegació s'haurà de sotmetre a estudi de la Comissió
Informativa d'Hisenda, de conformitat amb l'establert a l'article 20.1.c)
Reguladora de les Bases de Régim Local i els articles 82, 123 i 126 entre
d'altres, del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
VUITÈ.- L'expedient complet i dictaminat per la Comissió Informativa d'Hisenda
s'elevarà al Plenari per la seva aprovació, si procedeix, en virtut del disposat en
l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim
Local i l'article 51.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals,
entre d'altres.
L'acord de delegació serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
tauler d'anuncis de la Corporació.
Contra l'acord plenari que posa fi a la via administrativa es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició davant l'Ajuntament Ple, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia següent a la publicació de l'acord (articles 123 i 124
LPACAP).
També podrà interposar-se alternativament recurs contenciós-administratiu
davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, de
conformitat amb l'establert en els articles 30, 114.1.c) i 112.3 de la Llei 39/2015,
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de 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i els articles 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici de que els
interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú.
Inca, a 31 de gener de 2018.
El Secretari Accidental,

Sgt. Guillem Corró Truyol.
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