
STS de 2 d’octubre de 2018, recurs 509/2017 

El càrrec de Vocal Veí de la Junta Municipal de Districte s’ha de considerar 

membre de la Corporació local als efectes d’aplicar l’excepció d’incompatibilitat 
(accés al text de la sentència) 

Aquesta sentència està referida a un ajuntament de grans dimensions, però és 

extrapolable a altres administracions municipals que utilitzin òrgans territorials de gestió 

desconcentrada similars. 

El raonament del TS segueix el següent guió: 

 Els districtes són òrgans de participació ciutadana en els municipis de gran

població d’acord amb la LRBRL. La Junta Municipal de Districte és l’òrgan de

representació político-veïnal a través de la qual la població participa en la gestió dels

assumptes municipals que afecten el districte. En la Junta Municipal de Districte

hi participen els Vocals Veïns, que són proposats pels partits amb

representació política en el Ple de l’ajuntament en proporció al nombre de

regidors obtingut en les eleccions.

 D’acord amb l’article 23 de la Constitución (CE), els titulars dels drets de participació

política són els ciutadans. La participació en els assumptes públics amb

intervenció directa en la presa de decisions polítiques es pot considerar com

una facultat inclosa dins l’àmbit constitucionalment protegit del dret de participació

de l’art. 23.1 CE.

 El càrrec públic representatiu ha de ser escollit en eleccions periòdiques per sufragi

universal, lliure, igual i secret. A més, la CE requereix que l’elecció sigui directa per

als càrrecs de diputat, senador provincial i regidor, però n’hi ha d’altres en què

l’elecció no és directa, per exemple els senadors autonòmics. Per tant, aplicant la

doctrina de la STC 40/1981, de 18 de desembre, el TS afirma que es pot justificar

i admetre una elecció indirecta o de segon grau per a determinats càrrecs

públics.

Tenint en compte tot l’anterior, el TS conclou que l’expressió de “càrrecs electius” 

de l’art. 5.1.b) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, comprèn també el concepte 

d’elecció indirecta i s’hi han d’incloure en tot cas els càrrecs públics 

representatius titulars del dret de participació política que protegeix l’art. 23 

CE, com seria el cas dels vocals veïns dels òrgans representatius dels districtes. 
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