STSJ de Catalunya de 9 de febrer de 2022, recurs 1337/2020
Retribucions inferiors dels policies locals interins respecte de les percebudes
pels de carrera (accés al text de la sentència)
Un policia local interí va sol·licitar el 2018 les retribucions deixades de
percebre, ja que entenia que li corresponien les mateixes que les dels policies
locals de carrera. L’ajuntament va denegar la seva petició, ja que el pacte de
condicions específic per a la policia local regulava dites retribucions inferiors respecte
dels funcionaris de carrera.
El jutjat contenciós administratiu va desestimar la demanda de l’interessat, la
qual cosa es confirma posteriorment pel TSJ, amb els arguments següents:


Aquest cas s’ha d’analitzar des del punt de vista de la igualtat retributiva a
igualtat de funcions.



L’art. 34 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, disposa que els policies locals
interins no poden dur armes de foc, exercir funcions de protecció
d’autoritats i d’ordenació i senyalització del trànsit, instruir atestats per
accidents de circulació esdevinguts dins del nucli urbà, ni exercir com a
Policia judicial. El funcionari afectat no va qüestionar la legalitat de les previsions
reglamentàries esmentades, ni tampoc si contravenen disposicions constitucionals o
de dret de la Unió Europea. No va invocar, així mateix, jurisprudència sobre exclusió
funcional.



Aquestes funcions que no es poden assignar als policies locals interins, no
són d’escassa entitat. Lluny de ser accessòries al lloc de treball, hi incideixen en
elements rellevants.



Per això, no hi ha identitat substancial entre les funcions exercitades pel
reclamant i les que duen a terme els altres empleats públics als quals pretén
equiparar-se, en no poder exercir plenament i totalment les funcions assignades als
policies locals de carrera. Aquesta identitat substancial seria el fonament de
l’aplicació de la normativa comunitària i nacional. Igualment, a l’aparença normativa
que aquestes funcions són diferents, l’interessat no va aportar cap prova de la
identitat de funcions desenvolupades. Per tots aquests motius, també ha de
decaure la pretensió de nul·litat del pacte de condicions específiques de la policia
local sobre aquest particular.



D’acord amb l’argument anterior, suficient en si mateix per desestimar la pretensió
inicial i el recurs d’apel·lació posterior, no es valoren altres arguments aportats
per l’ajuntament, com ara els diferents sistemes d’accés, la durada del curs
de formació o les condicions laborals.

