CIRCULAR DE SECRETARIA 2/2016

Circular de Secretaria: 2/2016
Assumpte: Sentència del Ple del Tribunal Constitucional al respecte de l’LRSAL
El Ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat, ha estimat parcialment el proppassat 3 de
març, el recurs d'inconstitucionalitat interposat per l'Assemblea d'Extremadura contra l'LRSAL
i ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat d'alguns dels preceptes impugnats per considerar
que envaeixen competències de les Comunitat autònomes o que incompleixen la reserva de
llei orgànica establerta per l'article 157.3 de la CE.
Segons la sentència: del TC:
1. No és inconstitucional l'art. 1.5 de l'LRSAL sobre creació i fusió de municipis i empara la
competència estatal per a limitar la creació d'entitats locals menors.
No obstant declara inconstitucional i nuls els incisos "Decreto del órgano de gobierno de" i "el
Órgano de Gobierno de" del punt 3 de la DT 4ª i del paràgraf tercer de la DT 11a, al
considerar que excedeix del límits de la competència estatal predeterminar l'òrgan de la
Comunitat Autònoma que ha d'acordar la dissolució de les entitats locals menors i les
mancomunitats, per ser qüestions que afecten a l'organització administrativa d'aquesta.
2. Es declaren inconstitucionals les DT 1a, 2a i 3a i la DA 11a, referents a l'assumpció per les
comunitats autònomes de les competències en matèria de Salut, serveis socials i inspecció
sanitària, al considerar que, en la mesura que impedeixen a les Comunitats Autònomes
descentralitzar serveis de la seva competència, aquestes disposicions superen l'àmbit que la
Constitució assigna a la regulació bàsica sobre atribucions locals i s'han envaït les
competències autonòmiques d'assistència social i sanitat recollides a l'Estatut.
En relació amb la DA 15a, que preveu l'assumpció de les competències en matèria
d'educació per part de les comunitats autònomes, el TC senyala que l'LRSAL ha incorregut
en una evident antinòmia, ja que obliga a centralitzar una competència que després és
qualificada com a competència pròpia per l'article 25.2.n) de la LRBRL. No obstant el TC
conclou que aquesta previsió de la DA no és inconstitucional perquè no imposa a les
comunitats autònomes una prohibició de descentralització.
3. Pel que fa al pla econòmic financer que els ens locals han d'executar quan incompleixen
els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic o regla de la despesa, el TC declara
que l'LRSAL complementa la LOEPSF sense infringir la reserva de llei orgànica.
4. Per acabar, la Sentència declara inconstitucional l'article 57 bis de la LRBRL, referent la
clàusula de garantia de pagament en l'exercici de competències delegades, en considerar
que l'Estat ha incidit de forma directa en una matèria que s'hauria d'haver regulat per llei
orgànica.
Aquesta circular és distribueix als caps dels serveis municipals i als membres de govern de
l’Ajuntament de Berga a efectes del seu coneixement.
Berga, 10 de març de 2016
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