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Referencia: 2020/28137R

Procedemento:: Expediente de informes de habilitados nacionales

Interesado:  
Representante:  
NEGOCIADO DE SECRETARÍA XERAL (520) 

-Asunto: Nomeamento do deputado provincial José Miguel Caride Domínguez (membro non 
adscrito) como vicepresidente segundo, deputado delegado, e membro da Xunta de 
Goberno.
-Trámite: Informe xurídico.

INFORME DA SECRETARÍA XERAL

- ANTECEDENTES:

Primeiro: Na sesión plenaria da DPO de data 30.10.2020, o pleno provincial tomou 
coñecemento da consideración do deputado provincial José Miguel Caride Domínguez como 
membro non adscrito.

A dita toma de coñecemento incluíuse na orde do día da referida sesión plenaria á vista do 
informe realizado por esta Secretaría Xeral na data 26.10.2020, que damos aquí por 
reproducido, e tras producirse os seguintes acontecementos que pasamos a sintetizar:

- Na sesión plenaria de data 23.07.2019 deuse conta da constitución, entre outros, do 
grupo provincial de Democracia Ourensana (DO), constituído mediante escrito con 
NRE 2019022906 de data 07.07.2019, e no que os deputados electos don Armando 
Ojea Bouzo e don J. Miguel Caride Domínguez lle comunican á Presidencia a súa 
constitución como grupo provincial coa referida denominación. Nese mesmo escrito 
poñen no coñecemento da Presidencia que a partir desa data e por acordo adoptado 
no seo do referido grupo, se designou como voceiro a don J. Miguel Caride 
Domínguez e como suplente don Armando Ojea Bouzo.

- Con data 17.09.2020 e NRE 20200041843 don Gonzalo Pérez Jácome, na súa 
condición de presidente e representante legal da formación política de Democracia 
Ourensana (DO), presenta unha comunicación dirixida á Secretaría Xeral da 
Deputación Provincial na que comunica que “…el único integrante, a día de hoy y a 
todos los efectos, del grupo provincial de Democracia Ourensana en la Diputación de 
Ourense, es el diputado don Armando Ojea Bouzo, que es quien permanece en la 
formación política Democracia Ourensana. Se comunica asimismo que actualmente 
el diputado don Miguel Caride Domínguez, no forma parte del partido político 
Democracia Ourensana, ni lo representa de forma alguna en la Diputación de 
Ourense. En consecuencia se comunica que a partir del recibo de la presente, tendrá 
la consideración de diputado no adscrito, desligado del grupo provincial de 
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Democracia Ourensana en la Diputación de Ourense, con las consecuencias 
jurídicas inherentes en esa condición…”.

- Esta Secretaría Xeral mediante notificación electrónica de data 22.09.2020, remitiulle 
un requirimento a don Gonzalo Pérez Jácome, no que se lle indicou que “…en 
relación coa comunicación dirixida a esta Secretaría Xeral por D. Gonzalo Pérez Jácome con 
NRE 2020041843 de data 17.09.2020, actuando en representación da formación política de 
Democracia Ourensana (DO), e para os efectos de propoñerlle á Presidencia da Deputación 
a toma de coñecemento polo pleno, se procedese, dos cambios comunicados no grupo 
provincial de Democracia Ourensana (DO), e de conformidade co indicado no artigo 73.3 da 
Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, coa xurisprudencia e coa doutrina 
emanada de diferentes órganos consultivos sobre o dito precepto, requíreselle para que 
acredite, para os efectos indicados e para a súa constancia no expediente administrativo, o 
cumprimento das formalidades extrínsecas da expulsión / baixa da formación política que foi 
comunicada (en particular a acreditación da representación legal da formación política, a 
competencia do órgano decisorio e a tramitación de expediente contraditorio). O anterior 
requírese para a verificación dos cambios comunicados, á vista do escrito de alegacións 
presentado polo deputado provincial afectado, e considerando a transcendencia do asunto 
para o funcionamento desta entidade local e dos dereitos dos seus corporativos/as, e todo isto 
tendo presente que nin esta Secretaría Xeral nin esta Corporación Provincial poden entrar na 
legalidade substantiva de ningún acordo adoptado polas diferentes formacións políticas, xa 
que iso suporía unha intromisión indebida na súa autonomía…”.

- Na data 19.10.2020 don Gonzalo Pérez Jácome presenta un escrito con NRE 
2020046786 no que informa que a asemblea xeral da formación política de 
Democracia Ourensana ratificou a resolución de declarar “tránsfuga” a don José 
Miguel Caride Domínguez, solicitando que o citado deputado provincial, ata o de 
agora integrado no grupo provincial de Democracia Ourensana, pase a ter a 
consideración de deputado non adscrito. Co escrito referido achega copia da acta da 
asemblea xeral extraordinaria de data 18.10.2020 do partido político de Democracia 
Ourensana na que se ratifica a proposta de resolución, da que igualmente achega 
copia.

Segundo: Con anterioridade e para situar o contexto do anteriormente indicado, debemos 
engadir que na sesión constitutiva da DPO realizada na data 28 de xuño de 2019 
resultou elixido presidente dela, en primeira votación, o candidato do grupo do Partido 
Polpular (PP), con votos favorables dos doce (12) deputados da lista do dito partido (PP) e 
os dous (2) votos dos deputados da lista de Democracia Ourensana (Armando Ojea Bouzo e 
José Miguel Caride Domíngez).

Terceiro: Desde o comezo do mandato produciuse unha “coalición de goberno” entre os 
partidos do PP e de DO (e os seus respectivos grupos provinciais), e que se materializou no 
nomeamento do deputado provincial de DO Armando Ojea Bouzo como vicepresidente 
segundo, deputado delegado e membro da xunta de goberno. O outro deputado de DO, 
José Miguel Caride Domínguez, foi elixido como voceiro do grupo de DO e integrante das 
seis comisións informativas permanentes en representación do referido grupo.

Cuarto: Na sesión plenaria provincial de data 25.09.2020, o deputado Armando Ojea Bouzo 
votou en contra de diferentes propostas da Presidencia, en particular dos orzamentos da 
DPO para o exercicio de 2021. O deputado do mesmo grupo de DO José Miguel Caride 
Domínguez votou a favor de todas as propostas da Presidencia.
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Quinto: Por resolución núm. 2020/11926 de data 28.09.2020 o presidente da Deputación 
decretou o cesamento de don Armando Ojea Bouzo como vicepresidente 2º da Deputación Provincial 
de Ourense. Nesa mesma data e por resolución núm. 2020/11927, o presidente da Deputación dispuxo 
o nomeamento de don J. Miguel Caride Domínguez como vicepresidente 2º da Deputación Provincial 
de Ourense no mandato 2019 – 2023. Igualmente por resolución do 28.09.2020 e núm. 2020/11925 a 
Presidencia provincial cesou como membro da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de 
Ourense ao deputado don Armando Ojea Bouzo e nomeou como membro dela ao deputado don J. 
Miguel Caride Domínguez, e por resolución 2020/11928 delegáronse as funcións de xestión política 
das áreas de Dinamización do Medio Rural e Teatro Principal e Centro Cultural Provincial Marcos 
Valcárcel, a favor do deputado provincial J. Miguel Caride Domínguez.

FEITO DATA

Coalición de goberno (PP e DO) Dende o 28.06.2019

Comunicación do representante legal de DO da 
expulsión do partido do deputado provincial J.M. 

Caride Domínguez.

17.09.2020

Sesión plenaria na que se constata a ruptura da 
coalición de goberno

25.09.2020

Cesamento do deputado provincial Armando 
Ojea Bouzo no goberno e nomeamento de JM 

Caride Domínguez

28.09.2020

Acreditación polo representante legal de DO das 
formalidades extrínsecas da expulsión de J.M. 

Caride Domínguez da lista electoral de DO

19.10.2020

Sentenza do TS núm. 1401/2020 (Roj: STS 
3320/2020)

26.10.2020

Toma de coñecemento polo pleno do pase de 
J.M. Caride Domínguez á situación de membro 

non adscrito

30.10.2020

Sexto: Considerando os antecedentes indicados, o obxecto deste informe, a petición verbal 
da Presidencia da DPO na data 27.10.2020, versará sobre se o nomeamento do deputado 
provincial José Miguel Caride Domínguez como vicepresidente segundo da Deputación, 
como deputado delegado, e como membro da Xunta de Goberno provincial pode infrinxir a 
previsión do artigo 73.3.3º da LRBRL, particularmente trala sentenza do TS núm. 1401/2020 
de data 26.10.2020 (Roj: STS 3320/2020).

- CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:

PRIMEIRA: Lexislación aplicable.
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A normativa aplicable vén constituída pola Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local (LRBRL), RD lexislativo 781/1986, polo que se aproba o Texto refundido de 
disposicións vixentes en materia de réxime local (TRRL), Lei 5/1997, de administración local 
de Galicia (LALGA), RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), RD 128/2018, polo que se 
regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (LXCA) e o 
Regulamento orgánico da Deputación Provincial de Ourense (BOP núm. 130 de data 
07.06.2016). 

SEGUNDA: O artigo 73.3 3º da LRBRL e a interpretación do TC sobre o contido do 
núcleo esencial da función representativa.

A regulación normativa das cuestións obxecto do presente informe, é a seguinte:

- Artigo 73.3 da LRBRL (redacción modificada polas leis 11/1999 e 57/2003):

Para os efectos da súa actuación corporativa, os membros das corporacións locais constituiranse en 
grupos políticos, na forma e cos dereitos e as obrigacións que se establezan con excepción daqueles 
que non se integren no grupo político que constitúa a formación electoral pola que foron elixidos ou 
que abandonen o seu grupo de procedencia, que terán a consideración de membros non adscritos. O 
Pleno da Corporación, con cargo aos seus orzamentos anuais, poderá asignarlles aos grupos 
políticos unha dotación económica que deberá contar cun compoñente fixo, idéntico para todos os 
grupos e outro variable, en función do número de membros de cada un deles, dentro dos límites que, 
de ser o caso, se establezan con carácter xeral nas leis de orzamentos xerais do Estado e sen que 
poidan destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación 
ou á adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. Os dereitos 
económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser superiores aos que lles 
correspondesen de permanecer no grupo de procedencia, e exerceranse na forma que determine o 
regulamento orgánico de cada corporación. Esta previsión non será de aplicación no caso de 
candidaturas presentadas como coalición electoral, cando algún dos partidos políticos que a integren 
decida abandonala. Os grupos políticos deberán levar cunha contabilidade específica da dotación a 
que se refire o parágrafo segundo deste apartado 3, que poñerán ao dispor do Pleno da Corporación, 
sempre que este o pida. Cando a maioría dos concelleiros dun grupo político municipal abandonen a 
formación política que presentou a candidatura pola que concorreron ás eleccións ou sexan 
expulsados dela, serán os concelleiros que permanezan na citada formación política os lexítimos 
integrantes do devandito grupo político para todos os efectos. En calquera caso, o secretario da 
corporación poderá dirixirse ao representante legal da formación política que presentou a 
correspondente candidatura para os efectos de que notifique a acreditación das circunstancias 
sinaladas.

- Artigo 11 do R.O. da Deputación Provincial (BOP núm. 130 de data 07.06.2016), relativo ao réxime 
dos deputados non adscritos:

Os deputados non adscritos terán os dereitos que non deriven da pertenza a un grupo político ou 
respecto dos que a lexislación vixente non esixa a adscrición a un grupo.

O apartado terceiro do artigo 73 da LRBRL foi engadido á redacción orixinal da LRBRL 
pola Lei 11/1999, e obxecto de nova redacción pola Lei 57/2003, introducíndose, para o que 
aquí interesa, a previsión de que “...os dereitos económicos e políticos dos membros non 
adscritos non poderán ser superiores aos que lles correspondesen de permanecer no grupo 
de procedencia, e exerceranse na forma que determine o regulamento orgánico de cada 
corporación...”.
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Debemos engadir que o citado apartado terceiro do artigo 73 da LRBRL xa pasou o 
filtro de constitucionalidade do TC que, tras desestimar cuestións de 
inconstitucionalidade sobre o referido apartado por unha eventual incompatibilidade co 
dereito fundamental recollido no artigo 23.2 da nosa C.E., asentou unha doutrina (SSTC 
141/2007, 169/2009, 20/2011, 9/2012, 30/2012 ou 10/2013), que pode resumirse nas 
seguintes afirmacións:

- O dereito de participación política recoñecido polo artigo 23.2 da CE é un dereito de 
configuración legal, do que se deriva que para que se produza unha vulneración deste, 
resulta necesario que se produza unha restrición ilexítima dos dereitos e facultades que a lei 
que os regula lles recoñeceu, pero non de calquera, senón, única e exclusivamente, dos 
dereitos e facultades que pertenzan ao núcleo da súa función representativa. 

- O núcleo esencial da función representativa correspóndese con aquelas funcións que só 
poden exercer os titulares do cargo público, por ser a expresión do carácter representativo 
da institución e das que non poden ser privados, mesmo no caso de que os titulares do 
cargo público teñan optado por abandonar o grupo político de procedencia, entendendo que 
deben considerarse, en todo caso, incluídos dentro deste núcleo esencial, o dereito para 
participar na actividade de control do goberno local, o de participar nas deliberacións do 
Pleno da Corporación, o de votar os asuntos sometidos á consideración deste órgano, e o 
de obter a información necesaria para poder exercer os dereitos anteriores.

- A prohibición legal imposta aos concelleiros non adscritos de incorporarse a ningún outro 
grupo político ou de constituír un novo grupo non afecta ao núcleo da súa función 
representativa, do que se deriva, necesariamente, que a perda dos dereitos que conforman 
o estatuto dos grupos políticos –non o dos concelleiros individualmente considerados, que 
conforman o estatuto do membro electo– tampouco pode resultar lesiva do dereito de 
participación política previsto polo artigo 23.2 da CE. En concreto, esta xurisprudencia 
constitucional afirma expresamente que a perda dos beneficios económicos e da 
infraestrutura asociada ao grupo, así como a posibilidade de ter portavoz e, en 
consecuencia, de formar parte da Xunta de Portavoces, non pode considerarse lesivo do 
dereito de participación política que consagra o artigo 23 da CE. Mesmo, noutra destas 
sentenzas, o Tribunal Constitucional chega a afirmar que, ao non formar parte tampouco do 
núcleo básico do mandato representativo, a previsión contida no terceiro parágrafo do artigo 
73.3 da LRBRL, que prohibe que os concelleiros non adscritos teñan dereitos políticos e 
económicos superiores aos ostentados no grupo ao que pertencían, e que no caso de autos 
se materializaba na imposibilidade de que un concelleiro que abandonara o seu grupo fora 
despois nomeado primeiro tenente de alcalde, membro da Xunta de Goberno, representante 
nun consorcio e depositario dunha delegación de funcións do alcalde en diversas áreas do 
goberno municipal, percibindo por iso maiores retribucións que antes, tampouco vulneraba o 
artigo 23 da CE (STC 30/2012).

O TC indica expresamente nesta sentenza que “...os aspectos aos que se refire 
concretamente o auto de formulación desta cuestión de inconstitucionalidade —pertenza á 
xunta ou comisión de goberno e designación como tenente de alcalde— non están incluídos 
no núcleo básico do mandato representativo e constitúen aspectos da organización e 
estrutura consistorial dentro das potestades, non ilimitadas, do alcalde. En efecto, tales 
nomeamentos dependen da vontade dun terceiro, o alcalde da corporación, vontade que 
será exercida nos termos e condicións determinados respecto diso pola Lei de bases de 
réxime local (artigos 23.1 e 125.1). Por canto antecede, habemos de concluír que o 
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nomeamento para cargos relacionados co goberno e a administración do municipio non se 
integra no núcleo esencial das funcións representativas do concelleiro. Trátase de ámbitos 
alleos ao exercicio da función representativa atribuída a este, o que determina que o art. 23 
CE non se vexa aquí vulnerado...”. 

En todo caso, o TC matiza que “...non nos corresponde dilucidar se, como o órgano xudicial 
interpreta, o parágrafo terceiro do artigo 73.3 da Lei 7/85 impide que, en concreto, un 
concelleiro non adscrito sexa nomeado para determinados cargos no equipo de goberno 
municipal, se non os viñese ostentando con anterioridade ao seu tránsito á referida 
condición de non adscrito, senón que ao resolver a cuestión de inconstitucionalidade 
exposta debemos exclusivamente pronunciarnos acerca de se o precepto, tal e como é 
entendido polo órgano xudicial, afecta o núcleo do dereito ao exercicio de cargos públicos 
protexido polo art. 23.2 CE...”.

Sentado o anterior, as dúbidas interpretativas sobre o apartado terceiro do artigo 73 da 
LRBRL, no parágrafo onde se indica que os dereitos económicos e políticos dos 
membros non adscritos non poderán ser superiores aos que lles correspondesen de 
permanecer no grupo de procedencia, pasa por determinar se os conceptos xurídicos 
indeterminados (“dereitos económicos e políticos”), se refiren unicamente aos que os 
cargos electos non adscritos teñen como membros de grupo político, ou tamén a 
aqueles que ostentan a título individual, e neste caso, en que medida.

TERCEIRA: A controversia xurisprudencial sobre a interpretación do artigo 73.3 da 
LRBRL ata o fallo do TS.

Sobre isto e ata o de agora, existían dúas interpretacións ou dúas liñas na xurisprudencia 
contencioso-administrativa, unha que podemos considerar máis restritiva e minoritaria (TSX 
de Valencia), e outro máis garantista e maioritaria (TSX de Asturias, TSX de Madrid, TSX de 
Cantabria e TSX do País Vasco)1.

Sen ánimo exhaustivo, pasamos a expoñer os principais razoamentos xurídicos de cada 
unha das liñas da xurisprudencia sinaladas:

a) TSX de Valencia: Este TSX en diferentes sentenzas ten sinalado, respecto de 
nomeamentos outorgados a favor de membros non adscritos, que “...os Decretos declarados 
nulos co disposto na Lei (e por iso foron declarados nulos) radica na imposibilidade de que o 
concelleiro non adscrito ao que se refire o caso obxecto da nosa atención, poida percibir as 
retribucións correspondentes a un concelleiro con dedicación exclusiva, —superiores ás que 
lle correspondían como concelleira con anterioridade a adquirir a condición de «non 
adscrito»—, pois esa é a finalidade e o espírito da norma, —art. 73.3 da LRBRL— e iso, con 
independencia de que, con infracción de tal precepto, se teñan efectivamente exercido 
determinadas funcións e percibido as retribucións correspondentes a elas, pois o contrario 
suporía unha auténtica fraude de lei que abriría o camiño para burlala...”. 
O Tribunal valenciano engade que a actuación tránsfuga vén presidida pola vontade de 
desligarse da disciplina do partido polo que se concorreu ás eleccións, ignorando así a 
vontade dos electores que, por exteriorizarse a través dun sistema de listas pechadas, só 
pode interpretarse en clave partidista. O transfuguismo levaría consigo o efecto de falsear a 

1 “La controversia sobre el nombramiento de los concejales no adscritos para el desempeño de cargos de 
responsabilidad municipal”, de José María Trull Ahuir, publicada na Revista El Consultor de los 
Ayuntamientos de febreiro de 2020, fai un amplo estudo e comparación da xurisprudencia máis relevante.
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representación política. Para evitalo adoptouse un acordo sobre un código de conduta 
política en relación co transfuguismo nas corporacións locais, asinado en Madrid na data 
07.07.1998 polo Ministro das Administracións Públicas e os representantes dos partidos 
políticos do arco parlamentario español (renovado por novos acordos do 26 de setembro de 
2000 e do 23 de maio de 2006). En definitiva, seguindo o argumento dos pactos contra o 
transfuguismo, este posicionamento identifica a deslealdade co partido (saírse da súa 
disciplina) como deslealdade á vontade popular: «a actuación tránsfuga vén presidida pola 
vontade de desligarse da disciplina do partido polo que se concorreu ás eleccións, 
ignorando así a vontade dos electores». 
Neste sentido parecería que a finalidade do precepto controvertido sería a de frear e evitar a 
deslealdade co partido xa que, segundo o espírito exposto, supón unha actuación contra a 
representación, en clave partidista, da vontade popular. E, como medida disuasoria, a 
sentenza núm. 516/2012, do TSX de Valencia indica que o que se trata de impedir “...que 
sexa o lucro persoal e económico o que determine o abandono daquela formación política 
pola que se presentaron ás eleccións e foron elixidos. Estimando por iso que, en definitiva, o 
lexislador veta ou limita o favorecemento  dos dereitos políticos e económicos aos 
concelleiros non adscritos e, por tanto, a dedicación exclusiva ou a atribución de 
delegacións das que carecía con anterioridade ao abandono do seu grupo político...”. 
Así, e con referencia ao asunto que examinamos, a primeira premisa para o TSX de 
Valencia é considerar os nomeamentos de membro da Xunta de Goberno Local, de tenente 
de alcalde e de concelleiro delegado, como dereitos políticos dos concelleiros electos. 
Superada polo TSX da Comunidade Valenciana esta premisa, e atribuídos aos devanditos 
nomeamentos o carácter de dereitos políticos, aquel iniciou a serie de pronunciamentos 
onde se sostén que o parágrafo terceiro do art. 73.3 da LRBRL afecta tanto os dereitos que 
se gozan uti sociu (como membro de grupo), como aos dereitos que se teñen uti singuli (a 
título individual) entre os que se atopan os nomeamentos de membro da xunta ou comisión 
de goberno e designación como tenente de alcalde. E é que, para o TSX valenciano, o 
alcance das limitacións ou prohibicións que establece o precepto só pode interpretarse 
atendendo á finalidade que aquel lle atribúe á norma, polo que en definitiva o lexislador veta 
ou limita o favorecemento dos dereitos políticos e económicos aos concelleiros non 
adscritos e, por tanto, a dedicación exclusiva ou a atribución de delegacións das que carecía 
con anterioridade ao abandono do seu grupo político. 
Ademais, tras o fallo do TC xa referido neste informe, e reconducida a cuestión en termos de 
legalidade ordinaria, o TSX da Comunidade Valenciana mantivo e mantén a súa liña 
interpretativa, pero, ademais, cun argumento adicional: os nomeamentos, por non integrarse 
nese núcleo esencial das funcións representativas do concelleiro, poden limitarse respecto 
ao non adscrito.

b) Outros TSX (Cantabria, Asturias, Madrid e País Vasco): Para esta liña da xurisprudencia, 
os nomeamentos discutidos, en tanto que relacionados coa organización e estrutura do 
goberno municipal, dependen da vontade dun terceiro, o alcalde da corporación, vontade 
exercida nos termos e condicións determinados pola lei (artigos 20 e 23 da LRBRL), isto é, 
co único límite, neste caso, de que os nomeados sexan concelleiros da respectiva 
corporación. Resulta entón que do estatuto xurídico dos membros non adscritos non pode 
deducirse limitación ningunha a este respecto dado que se deriva do disposto no parágrafo 
cuestionado —que os seus dereitos económicos e políticos non sexan superiores aos que 
correspondesen de permanecer no grupo de procedencia— non se refire aos que se 
ostentaban en tanto que vinculados á condición de concelleiro, senón soamente a aqueles 
que o eran en atención á calidade de membro dun dos grupos municipais sen afectar, por 
tanto, nin ao dereito a exercer as funcións de concelleira en condicións de igualdade, dereito 
que, polo demais, non pode estenderse ata alcanzar á configuración do equipo de goberno 
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municipal nin tampouco ao dereito dos cidadáns para participar nos asuntos públicos por 
medio de representantes democraticamente elixidos. 
Desta forma, para os tribunais indicados, é claro que, tal e como a nosa doutrina definiu a 
función representativa que constitucionalmente lles corresponde aos representantes nas 
corporacións locais, o nomeamento para cargos relacionados co goberno e a administración 
do municipio en nada afecta á relación xurídica representativa do concelleiro con 
independencia de que este se atope integrado nun grupo político ou teña a condición de non 
adscrito, xa que se trata de ámbitos alleos ao exercicio da función representativa atribuída 
ao concelleiro, o que determina que o art. 23.2 CE non se vexa aquí concernido. 
Así, non se trata de atribuírlle ao concelleiro non adscrito maiores funcións representativas 
que as que ostentaba antes de ter tal condición, senón de ser nomeados para cargos que 
son alleos á pertenza ou non a grupo político, pois ninguén cuestiona que o non adscrito 
poida ser nomeado alcalde, pero preténdese que non poida ser tenente de alcalde.
En definitiva, conforme a este posicionamento, o teor do parágrafo terceiro e o seu contexto 
dentro do art. 73.3 da LRBRL, nunha interpretación gramatical e sistemática, levan á 
conclusión de que aquel só afecta os dereitos dos concelleiros que se gozan uti sociu (como 
membro de grupo). Non debería confundirse a natureza do órgano —administrativo— coa 
procedencia do suxeito que o integra —político—. E non por ser órganos de goberno, o seu 
funcionamento e decisións deixan de estar suxeitas a dereito. Neste marco observarase que 
a delegación de atribucións é, non tanto un dereito político senón, unha institución xurídico-
administrativa propia das organizacións administrativas que, lonxe de configurarse como un 
dereito do delegado, se configura como unha facultade do delegante, asumindo o 
concelleiro ou deputado delegado obrigacións e responsabilidades de carácter xurídico-
administrativo, particularmente a obrigación do exercicio das atribucións delegadas con 
suxeición estrita a dereito.
Dito doutro xeito, os nomeamentos como membro da xunta de goberno local ou tenente de 
alcalde, competen en exclusiva ao alcalde e supoñen unha facultade deste, e quen resulta 
nomeado, non é tanto que resulte favorecido cun dereito político, senón que, asume 
obrigacións e responsabilidades de carácter xurídico-administrativo. Polo que, desde esta 
perspectiva, para estes tribunais, ten plenamente sentido a consideración que se contén en 
voto particular na repetida STC 9/2012, cando refire que “...os nomeamentos discutidos no 
proceso a quo resultan completamente alleos ao ámbito ao que vén facendo referencia pois, 
en tanto que relacionados coa organización e estrutura do goberno municipal, dependen da 
vontade dun terceiro, o alcalde da corporación, vontade exercida nos termos e condicións 
determinados pola lei (respecto diso, arts. 23.1...”.
Outro argumento, achegado pola doutrina administrativa e que facemos noso, é que non 
parece lóxico que un concelleiro non adscrito poida pertencer ao pleno e decidir, co seu 
voto, respecto de materias atribuídas ao devandito órgano e que, pola contra, non poida ser 
designado membro da xunta de goberno local e decidir, co seu voto, respecto a materias 
atribuídas ao pleno que este delegase na xunta de goberno local. 

Así as cousas, e unha vez expostas as liñas da xurisprudencia existentes, e en opinión 
deste funcionario, debería prevalecer a segunda das liñas (TSX de Asturias, Madrid, 
Cantabría e País Vasco), ademais de polas razóns xa indicadas, porque debemos partir de 
que as coalicións ou pactos políticos, igual que sucede coas promesas electorais, non xeran 
dereitos nin obrigas esixibles dende o punto de vista xurídico, e porque trasladar decisións 
ou actos políticos de deslealdade, abandono ou non seguidismo das directrices dos partidos 
políticos, que poden obedecer a múltiples razóns e moitas delas absolutamente lexítimas, ao 
ámbito dos dereitos inherentes ao ius in oficium, pode provocar, ao noso xuízo, unha 
prevalencia absoluta das decisións das organizacións políticas, deixando totalmente baleiro 
de contido aquel dereito, e sen esquecer que a relación entre os partidos políticos e os 
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integrantes das súas listas electorais deben tramitarse ante a xurisdición civil, e non 
deberían trasladarse de xeito absoluto e automático, como dixemos, aos gobernos locais.

Ademais do indicado, e tratándose do parágrafo controvertido dunha norma claramente 
limitativa de dereitos (políticos e económicos), esta debería ser interpretada de forma 
restritiva e no sentido menos gravoso posible, e sen poder realizar interpretacións 
extensivas, como sería a de estender as ditas limitacións dos dereitos a título individual dos 
cargos electos locais (sobre este principio xeral a STS de data 02.11.2015).

Para concluír, os nomeamentos de vicepresidentes ou tenentes de alcalde, de membros da 
xunta de goberno, ou o outorgamento de delegacións, non teñen outros límites que os 
recollidos nos artigos respectivos da lexislación de réxime local, e consideramos que estes, 
máis que un dereito político ou económico, constitúen o exercicio dunha responsabilidade ou 
obriga propia dos cargos electos, e independente da súa adscrición.

CUARTA: A STS núm. 1401/2020 de data 26.10.2020.

Por auto de data 04.10.2019 e con número de procedemento 1178/2019, o TS admitiu a 
trámite o recurso de casación preparado polo concello da Font da Figuera, contra a 
sentenza da sala do contencioso-administrativo, sección primeira, do Tribunal Superior de 
Xustiza de Valencia, do 31 de outubro de 2018, precisando que a cuestión que ten interese 
casacional obxectivo para a formación de xurisprudencia é interpretar o alcance do límite 
previsto no parágrafo terceiro do artigo 73.3 da Lei reguladora das bases do réxime local, 
concretamente, que debe entenderse polos dereitos económicos e políticos dos membros 
da corporación local non adscritos que non poderán ser superiores aos que lles 
correspondesen de permanecer no seu grupo de procedencia, e identificando como normas 
xurídicas que, en principio, serían obxecto de interpretación, o citado artigo 73.3 parágrafo 
terceiro da LRBRL.

Na data 26.10.2020 ven de ditarse a STS núm. 1401/2020, que establece o xuízo da sala 
no seu fundamento xurídico cuarto, e que comeza sinalando que a previsión do artigo 73.3 
3º da LRBRL trae causa no acordo antitransfuguismo xa citado, para a continuación lembrar 
o elenco ou abano de dereitos que constitúen o núcleo esencial da función representativa 
local segundo as SSTC 9/2012, 30/2012 e 243/2012 e a STS 72/2020.

Continúa precisando a sala que a prohibición do precepto analizado consistiría na interdición 
da mellora ou incremento do status do membro non adscrito, tomando como referencia os 
dereitos políticos e económicos que ostentaba cando era un membro adscrito a grupo, polo 
que a prohibición lles afectaría aos cargos concedidos por decisión discrecional do alcalde 
ou presidente: nomeamentos como vicepresidente ou tenente de alcalde, integración da 
xunta de goberno ou outros cargos por delegación.

No fundamento xurídico sexto realízase a interpretación do artigo 73.3 3º da LRBRL, 
establecendo a sala que para os efectos do previsto no artigo 93.1 da Lei 29/1998, 
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (LXCA), sobre fixación da 
interpretación daquelas normas estais sobre as que o auto de admisión considerou 
procedente o pronunciamento do TS, declárase que o alcance do límite previsto no artigo 
73.3.3º da LRBRL interprétase no sentido de que as limitacións que lle impón ao concelleiro 
non adscrito non pode afectar os dereitos políticos e económicos ligados ao exercicio do 
mandato representativo outorgado polos electores como concelleiro electo. Pola contra o 
pase á condición de concelleiro non adscrito, como consecuencia ou por razón dun suposto 
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de transfuguismo, si impide que se asuman cargos ou que perciban retribucións que antes 
non exercía ou percibía e impliquen melloras persoais, políticas ou económicas. Queda 
excluída desta limitación a incorporación ás comisións informativas.

QUINTA: O alcance da STS núm. 1401/2020 e a formación de xurisprudencia.

Como sinalou o auto de admisión do TS na STS de referencia, no presente caso concorre o 
presuposto consistente na inexistencia de xurisprudencia do TS sobre esta cuestión, tal e 
como esixe o artigo 88.3 a) da LXCA.

Ademais disto, e para que concorra efectivamente un suposto en que opera a presunción de 
interese casacional obxectivo para a formación de xurisprudencia, debe xustificarse que se 
trata dunha cuestión xurídica de alcance xeral e que transcende do caso obxecto do 
proceso, suscitando problemas hermenéuticos extrapolables a outros casos.

O citado auto resolve que, exposta en tales termos, e para o principio de seguridade 
xurídica, non cabe dúbida que a cuestión interpretativa transcende do caso concreto obxecto 
do proceso, pois afecta o marco xurídico aplicable ao estatuto dos membros das 
corporacións locais e pode resultar determinante para o sistema democrático e 
representativo, ao afectar as funcións que, mediante eventuais nomeamentos, poidan 
resultar asumibles polos concelleiros non adscritos, a resultas da ruptura da disciplina de 
voto. E iso, continúa dicindo o auto de admisión, por canto resulta de interese expor o 
alcance do límite previsto no parágrafo terceiro do artigo 73.3 da LRBRL, concretamente, 
que debe entenderse polos dereitos económicos e políticos dos membros da corporación 
local non adscritos que non poderán ser superiores aos que lles correspondesen de 
permanecer no seu grupo de procedencia.

Vemos pois que, os efectos da sentenza, segundo o previsto nos artigos 88 e 93 da LXCA, 
son os de fixar a interpretación da norma (neste caso o repetido artigo 73.3 3º da LRBRL) 
sobre a que se considerou necesario o pronunciamento do TS, formando polo tanto 
xurisprudencia ao tratarse ademais dunha cuestión de alcance xeral e que transcende o 
caso obxecto do proceso.

SEXTA: Os efectos da xurisprudencia creada pola STS núm. 1401/2020 sobre os 
decretos 2020/11925, 2020/11927 e 2020/11928 da Presidencia da DPO.

Ao xuízo deste funcionario, os decretos da Presidencia da DPO polos que se nomea a J.M. 
Caride Domínguez como membro da xunta de goberno, como vicepresidente segundo, e 
como deputado delgado da Deputación, na data en que se ditaron, 29.09.2020, eran 
conformes a dereito, xa que a doutrina que agora fixou o TS era inexistente, como se 
indicou na consideración xurídica anterior. É máis, como se explicou no fundamento xurídico 
segundo deste informe, a liña maioritaria da xurisprudencia, e que facíamos nosa, era a 
contraria, é dicir, a de considerar que entre os dereitos políticos e económicos limitados aos 
membros non adscritos, non se atopaban os nomeamentos discrecionais que poden 
outorgar os presidentes das respectivas corporacións.

Porén do indicado, coa publicación da STS núm. 1401/2020 a cuestión mudou, xa que a 
interpretación que debe prevalecer é a outorgada polo TS na referida sentenza, fixando 
xurisprudencia no sentido indicado: o alcance do límite previsto no artigo 73.3.3º da LRBRL 
interprétase no sentido de que as limitacións que lle impón ao concelleiro non adscrito non 
pode afectar os dereitos políticos e económicos ligados ao exercicio do mandato 
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representativo outorgado polos electores como concelleiro electo. Pola contra o pase á 
condición de concelleiro non adscrito, como consecuencia ou por razón dun suposto de 
transfuguismo, si impide que se asuman cargos ou que perciban retribucións que antes non 
exercía ou percibía e impliquen melloras persoais, políticas ou económicas. Queda excluída 
desta limitación a incorporación ás comisións informativas.

Entendemos ademais, que o feito de que a data de toma de coñecemento polo pleno do 
pase á consideración de membro non adscrito do deputado provincial afectado sexa 
posterior a das resolucións de nomeamento, carece de relevancia, xa que a data que se 
debe tomar en consideración para a análise dese incremento de dereitos políticos ou 
económicos é o momento no que se produce a ruptura co partido político, comunicada polo 
representante legal do partido con anterioridade ás resolucións provinciais 2020/11925, 
11927 e 11928, e evidenciada na sesión plenaria de data 25.09.2020, con votos “disidentes” 
coa liña oficial do partido político de DO, e tamén anterior á data das referidas resolucións.

É dicir, o deputado Miguel Caride Domínguez tiña un status que se veu incrementado en 
canto aos seus dereitos económicos e políticos, tras producirse a actuación que supuxo a 
ruptura co seu partido político de procedencia, o que, á vista da recente  xurisprudencia do 
TS, supón unha vulneración sobrevida do artigo 73.3 3º da LRBRL polas  resolucións 
provinciais 2020/11925, 11927 e 11928.

Sen prexuízo do indicado, e como mostra da complexidade fáctica e xurídica do analizado, 
non deixa de ser cando menos paradoxal que diferente conclusión teríamos acadado se 
durante a coalición de goberno entre os grupos do PP e DO nesta institución, fose J. Miguel 
Caride Domínguez o vicepresidente e membro da xunta de goberno en representación de 
DO (e non Armando Ojea), xa que nesta hipótese, producíndose idéntica actuación por parte 
deste deputado, a conclusión sería a contraria, xa que non habería tal incremento de 
dereitos económicos e políticos e polo tanto non habería vulneración do artigo 73.3 3º da 
LRBRL.

Considerando todo o anterior, PROPÓNSELLE Á PRESIDENCIA PROVINCIAL O 
SEGUINTE: 

1º. Posto que as resolucións da Presidencia con números 11925, 11927 e 11928 de 
2020 incorren nunha infracción sobrevida do previsto no artigo 73.3 3º da LRBRL, tras 
a fixación da xurisprudencia pola STS 1401/2020 de 26.10.2020, sobre a interpretación 
que debe darse a ese artigo, debe procederse ao cesamento do deputado provincial 
coa condición de membro non adscrito, xa que as ditas resolucións melloraron o seu 
status de dereitos económicos e políticos (nomeamento como vicepresidente 
segundo, como membro da xunta de goberno e como deputado delegado das áreas de 
Dinamización do Medio Rural e Teatro Principal e Centro Cultural Provincial Marcos 
Valcárcel).

2º. Como xa se informou no informe desta secretaría xeral de data 26.10.2020 e do que se deu 
conta ao pleno na sesión de data 30.10.2020, o deputado coa condición de membro non adscrito 
conserva todos os dereitos inherentes ao núcleo esencial da función representativa, 
particularmente os de participar con voz e voto nas seis comisións informativas provinciais, o de 
participar no control da acción de goberno presentando escritos ou mocións, 
participar nas deliberacións e votacións dos órganos colexiados dos que forme parte 
e o dereito a obter a información necesaria para o exercicio das súas funcións.



 
Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada 
mediante o CSV: 13067432775422066230 en https://sede.depourense.es

Este é o meu informe que emito sen prexuízo de calquera outro mellor fundado e do que o 
presidente da Deputación e/ou a Corporación estimen pertinente resolver.
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