
Recomendación ao Concello de Cerceda sobre a cobertura do posto de xefatura de policía
local

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
X.A.I.G., sobre o nomeamento con carácter accidental do actual xefe da policía local.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que no ano 2013 foi cesada a axente 074007 como Xefa da
Policía Local, procedéndose ao nomeamento dun novo Xefe policial (axente 074014) con
carácter accidental. Transcorrido un ano, solicitou a convocatoria ordinaria da praza, sen que
se obtivera resposta a tal escrito.

2. Ante iso requirimos información a Concello de Cerceda, que xa nola remitiu. No informe, a
entidade local sinala que en decembro do ano 2013, aceptouse a dimisión da xefa accidental
da policía local, nomeándose como novo xefe accidental a D. J.M.S.B., quen exerce as súas
funcións dende esa data.

3. No informe consta que o concello entende que a súa petición sería para proceder
conforme o preceptuado no art. 27 da Lei 4/2007 de coordinación de policías locais, para
efectuar un nomeamento polo sistema de libre designación, de acordo cos principios de
igualdade, mérito e capacidade, previa convocatoria pública en que poderían participar
funcionarios de carreira que teñan a máxima categoría da plantilla de persoal do corpo de
Policía do Concello ou entre funcionarios de carreira dos corpos de Policía local doutros
concellos da Comunidade Autónoma de Galicia ou da Policía de Galicia, sempre e cando
pertenza a unha categoría igual a da praza que se vaia a proceder a cubrir e cumpran cos
requisitos do posto de traballo.
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O informe remata indicando que existe unha praza de oficial en plantilla que será a persoa
que se ocupe da xefatura o día que se proceda a súa cobertura regulamentaria.

ANÁLISE

1. Aínda que poida parecer obvio, parécenos importante comezar o noso análise
comentando que as Corporacións Locais, para o cumprimento dos seus fins, necesitan,
evidentemente, o emprego de medios tanto materiais como persoais co fin de desenvolver
as funcións propias dos órganos da administración local. O acceso do persoal para prestar
servizos na administración pública debe respectar, en todo caso, os principios básicos de
igualdade, mérito e capacidade, tal e como queda recollido no noso ordenamento xurídico.

2. O caso que nos ocupa refírese xa aos supostos nos que, aquelas persoas que xa accederon
á función pública, pretenden cambiar de posto de traballo ou mesmo promocionar dentro
da propia administración. Neste sentido, a lei recolle mecanismos específicos para a
provisión de postos de traballo, sendo os instrumentos normais para este fin o do concurso e
o da libre designación con convocatoria pública, dous instrumentos que garanten que o
acceso sexa igualitario.

Dito o anterior, non cabe dúbida que a oferta de mobilidade para o persoal da
administración caracterízase pola existencia de procedementos estritos e prazos legais de
obrigado cumprimento, que garanten os principios básicos mencionados sobre acceso á
función pública, polo que, resulta preciso prever mecanismos áxiles para dar cobertura
temporal de postos de traballo ante situacións urxentes que requiran o desempeño das
funcións de forma inminente. Neste sentido, as nosas leis contemplan formas de provisión
extraordinarias, como son a comisión de servicios e a adscrición provisional, figuras
pensadas unicamente para determinadas condicións excepcionais e ata que a
Administración provea de forma regulamentaria o posto ofertado. Por tal motivo,
establécense límites temporais neste tipo de coberturas que eviten a prolongación dunha
situación de por si anómala.

Certo é que a administración pública ten un marxe de discrecionalidade derivado da súa
capacidade de autoorganización, que lle permite dispoñer dos seus recursos en aras da
maior eficiencia na prestación dos servizos públicos, e nesta medida, ten a opción de acudir
a mecanismos legais, pero extraordinarios, ante situacións que ao seu xuízo precisen dunha
medida excepcional. Pero tal capacidade está rexida por límites que obrigan a motivar os
actos dos órganos administrativos e a cinguirse aos prazos impostos polas normas de
aplicación, xa que doutro modo podería incorrerse en situacións arbitrarias e
discriminatorias. Por tal razón, aínda que os mecanismos de cobertura provisional teñen



cabida no noso sistema de emprego público, existe un control obxectivo sobre o seu uso que
impide situacións abusivas.

3. Na reclamación que substancia esta queixa, debe traerse a colación o disposto no artigo
27 da Lei 4/2007 de coordinación de policías locais de Galicia, o cal recolle expresamente no
seu apartado 1º que o nomeamento do xefe do corpo de Policía local será efectuado polo
alcalde polo sistema de libre designación, de acordo cos principios de igualdade, mérito e
capacidade, previa convocatoria pública en que poderán participar os funcionarios de
carreira especificados expresamente na disposición mencionada.

A continuación, o apartado 4º indica que en casos de ausencia ou enfermidade do
funcionario titular, o alcalde poderá substituílo por outro funcionario do corpo da mesma
categoría ou, se non o hai, da inmediata inferior, atendendo aos criterios de mérito e
capacidade. Esta substitución será sempre temporal. Finaliza o artigo 27 dispoñendo nun 5º
apartado que, en caso de vacante, o alcalde cubrirá o posto de forma inmediata polo
procedemento anterior e, en todo caso, no prazo máximo de doce meses publicará a
convocatoria pública do posto.

Dito o anterior, non se obxecta que, a alcaldía nomeara en decembro de 2013 ao axente
074014 como xefe accidental da policía local, coa finalidade de responder e satisfacer as
necesidades transitorias do servizo policial. Pódese entender que a vontade da corporación
é a de conseguir unha continuidade na prestación correcta do servizo. Pero, esta vontade
debe estar condicionada en todo caso á unha temporalidade concreta, 12 meses
exactamente, xa que o fin última da norma é a de proveer o posto vacante a través dos
mecanismos ordinarios de cobertura, os cales dan resposta aos principios de igualdade,
mérito e capacidade, no acceso aos postos na función pública. Certo é que a complexidade
de convocar os procesos ordinarios pode levar a dilatar as situacións de nomeamentos
provisionais, pero non resulta admisible a prórroga excesiva sen motivación algunha, tal e
como parece ser o caso analizado neste expediente de queixa. A obxección que se lle
formula ao concello é o non respecto dos límites temporais fixados no citado artigo 27.

No informe remitido polo Concello de Cerceda non consta xustificación para apreciar
necesidades aprazables que impidan a convocatoria da praza posta aquí en cuestión, e tendo
en conta que se superan con creces o prazo sinalado no artigo 27 antes mencionado,
consideramos que se están a incumprir as disposicións xurídicas aplicables ao caso.

CONCLUSIÓNS



Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Cerceda a
seguinte Recomendación:

Que se adopten as medidas necesarias polo Concello de Cerceda para proceder de xeito
inmediato á cobertura ordinaria do posto de Xefatura de policía local, mediante a
convocatoria pública establecida pola lexislación aplicable, eliminando así o carácter
accidental actual.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


