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És competència del cap de la policia local i no de l’alcalde la distribució del 
personal del cos, incloent-hi l’establiment de torns i equips de treball, en 
aplicació de la normativa autonòmica (accés al text de la sentència)  
 
Un alcalde va dictar un decret pel qual es delimitava de manera concreta la 
distribució del personal de la policia local, incloent-hi l’establiment dels torns dels 
equips de treball. La resolució va ser impugnada per incompetència manifesta de 
l’òrgan que va adoptar la resolució. 
 
Segons l’ajuntament, és l’alcalde l’òrgan que té indiscutiblement atribuïda la 
competència per dictar la resolució. Hi afegia que, en cas de no ser l’òrgan 
competent, tampoc no procediria qualificar la resolució com a emanada d’un “òrgan 
manifestament incompetent” ja que no pot afirmar-se que la normativa atribueixi la 
competència de manera clara i contundent a la prefectura superior de la policia local. 
 
El TSJ aprecia, en canvi, que la competència recauria en la prefectura superior 
de la policia local en aplicació del Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías 
Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. No es discuteix en el present 
supòsit la competència de l’alcalde per exercir el comandament de la policia 
municipal, ni es qüestiona la seva potestat d’exercir la supervisió de les seves 
funcions. El fet determinant és que la concreta competència s’atribueix a la 
prefectura superior de la policia local, perquè li correspon, d’acord amb l’art. 23.2.b) 
del citat Decreto 84/2005 “designar el personal que ha d’integrar cadascuna de les 
unitats”. No entendre-ho així equivaldria a deixar sense contingut una competència 
reglamentàriament establerta. Això no impedeix que l’alcalde pugui corregir, esmenar o 
completar les decisions de l’òrgan administratiu competent o que li adreci les instruccions 
pertinents, però no pot descendir a la concreta distribució del personal. 
 
Resol el TSJ que l’alcalde és manifestament incompetent per adoptar la resolució. 
Recorda, segons la jurisprudència del TS, que el concepte jurídic indeterminat 
“manifesta” equival a “notòria i evident”, “no sent suficient una interpretació 
dubtosa”, i que “la incompetència pugui manifestar-se externament sense cap 
dubte i de manera palpable, apreciant-se a primera vista, sense deduir-la 
d’interpretacions efectuades al voltant d’altres normes i sense acudir a 
elucubracions indirectes”. 
 
Per al TSJ, en definitiva, no hi ha dubte sobre la manifesta incompetència de l’alcalde en 
ser clara l’atribució efectuada a l’art. 23.2.b) del Decreto 84/2005: considera la 
resolució nul·la radicalment de conformitat amb l’art. 62.1.b) de la Ley 
30/1992. Així mateix, no és possible convalidar la resolució, perquè només 
procedeix la convalidació en supòsits d’incompetència jeràrquica, no per raó de la 
matèria (com en aquest cas, art. 67.3 de la Ley 30/1992). 
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