
           
                      

  
 
STSJ de Canàries de 13 de gener de 2015, recurs 84/2014 
 
Règim de la delegació de funcions al Secretari General del Ple municipal i règim 
de les suplències entre habilitats estatals (accés al text de la sentència)  
 
El titular de la Secretaria General del Ple va impugnar un decret del municipi de gran 
població en què prestava serveis, ja que sostenia que es produïen dues il·legalitats: 
 
 El decret pot disposar que les funcions del Secretari General del Ple són les que la 

Llei li atribueix, però no aquelles que li puguin ser delegades per l’Alcalde o la 
Junta de Govern. Tampoc pot dependre del Coordinador General, com 
pretenia la resolució impugnada. 
 

 No és vàlid disposar un règim de suplències en què al Secretari General 
Tècnic de la Junta de Govern local el supleixi el funcionari que ocupi llocs de 
col·laboració en aquest òrgan, i en el seu defecte el Secretari General del 
Ple. El mateix sistema de suplències opera per a aquest últim: el suplirà un 
funcionari que ocupi llocs de col·laboració a la Secretaria General del Ple, i en el seu 
defecte el Secretari General Tècnic de la Junta de Govern Local.  

 
El TSJ accepta la primera de les impugnacions en base al següent: 
 
 El Secretari General del Ple és un òrgan del Ple i de les Comissions, amb les 

funcions delimitades per l’art. 123.3 LRBRL. Així mateix, té un caràcter directiu 
que l’art. 130 LRBRL diferencia de la resta d’òrgans directius. En 
conseqüència, s’ha de distingir dels “Directors Generals o òrgans similars” que 
culminen l’organització administrativa en cadascuna de les àrees o regidories. 
Tampoc és un òrgan del govern i l’administració municipal. 
 

 Per tot això, les seves funcions mai no poden ser les que corresponen a 
Directors generals o similars, sinó únicament les enumerades per la llei; ni 
és possible establir que depengui d’un Coordinador General, ni se li poden atribuir 
funcions alienes a les seves tasques en el Ple que se li deleguin per l’Alcalde o la 
Junta de Govern. 

 
Però d’altra banda, el TSJ no accepta que el sistema de suplències sigui 
incorrecte, raonant que: 
 
 La regulació del decret completa la del Reglament orgànic de l’ajuntament, 

en relació amb les suplències dels òrgans directius. 
 

 La previsió de substitucions entre funcionaris habilitats en cas d’absència, malaltia o 
vacant no és disconforme a Dret, perquè només quan els llocs de col·laboració 
dels respectius òrgans es trobin vacants s’activarà la suplència recíproca 
entre els titulars de les Secretaries. No es vulnera el règim del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 

 
 Exigir que s’acudeixi al sistema de comissió de serveis és una interpretació 

desproporcionada que no pot deduir-se del redactat de l’art. 36 de 
l’esmentat Real Decreto 1732/1994. 
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