
           
                      

  
 
STSJ de les Illes Balears de 15 de juny de 2016, recurs 411/2015  
 
Anul·lació d’una borsa de personal interí en entendre’s que les funcions a 
desenvolupar són pròpies de personal funcionari de carrera (accés al text de la 
sentència) 
 
Un ajuntament va convocar un procediment per a la constitució d’una borsa per cobrir 
places de policia local en règim d’interinitat. Es va impugnar per un sindicat, que va 
sol·licitar la seva nul·litat argumentant que les funcions policials s’han de 
prestar per personal funcionari de carrera. 
 
El TSJ declara la nul·litat de la resolució (que aprova les bases i convoca les 
proves de la borsa d’interins) en aplicació de l’art. 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en la redacció donada per la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL), que literalment disposa: 
 
“Correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l’Administració local 
l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de 
les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. Igualment són 
funcions públiques, el compliment de les quals queda reservat a funcionaris de carrera, 
les que impliquin l’exercici d’autoritat, i en general, les que en desplegament d’aquesta 
Llei es reservin als funcionaris per a la millor garantia de l’objectivitat, la imparcialitat i la 
independència en l’exercici de la funció.” 
 
Aquest precepte divergeix de la regulació prevista a l’art. 9.2 EBEP, on la reserva 
de funcions no es fa a “funcionaris de carrera” sinó a “funcionaris públics”. 
 
D’una banda, el TSJ considera que resulta d’aplicació la literalitat de l’art. 92.3 
LRBRL tenint en compte la derogació de les disposicions que contradiguin la LRSAL 
(disposició derogatòria). 
 
De l’altra, considerant que els membres dels cossos policials tenen la condició 
d’agents de l’autoritat (art. 7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad) i també per aplicació literal de l’art. 92.3 LRBRL, sosté que les 
funcions policials les han de dur a terme funcionaris de carrera. 
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