
           

                                                                   
  

 
STS de 19 de maig de 2016, recurs 1214/2015 

 

Nul·litat de l’article d’un decret autonòmic que estableix la provisió per lliure 

designació del lloc de director/a de l’àrea de gestió clínica (accés al text de la sentència)  

 

Una administració autonòmica va dictar un decret sobre organització administrativa 

en què, entre altres aspectes, disposava la provisió pel sistema de lliure designació 

del director/a de l’àrea de gestió clínica. 

 

Un col·legi de metges provincial va impugnar aquesta norma per diversos motius. El TSJ 

va estimar parcialment la demanda i va anul·lar l’article relatiu a l’esmentada lliure 

designació. El TS fa seus de manera íntegra els arguments de la primera 

sentencia per anul·lar l’article en qüestió, entre els quals destaquen: 

 

 La jurisprudència, clara i pacífica, estableix que la lliure designació té caràcter 

excepcional i quan se’n pretengui fer ús caldrà que es justifiqui cas per cas. 

 

 La justificació serà suficient sempre i quan es descriguin les concretes 

circumstàncies i comeses concurrents en el lloc de treball que permetin 

valorar si aquest té caràcter directiu o d’especial responsabilitat, sense que siguin 

vàlides fórmules estereotipades o la mera denominació. 

 

 D’acord amb la jurisprudència exposada, correspon a l’Administració identificar i 

justificar les singulars raons per les que opta per aquell sistema. 

 

 No es vàlid que la simple existència d’un decret autonòmic justifiqui la fórmula de la 

lliure designació ja que això constituiria una via per eludir la regla general del 

concurs. 

 

Aplicant els criteris precedents, resulta que ni al preàmbul del decret autonòmic ni a 

l’article que regula la controvertida lliure designació hi ha una justificació 

individualitzada en els termes exigits per la jurisprudència. 

 

Finalment, el TS argumenta que els criteris de “cerca de conjunció amb l’estratègia de 

l’organització” i “possessió de la capacitat de lideratge” no poden desplaçar els principis 

de mèrit i capacitat, aplicables no només a l’accés sinó també a la provisió, 

perquè també operen en el desenvolupament o promoció de la carrera administrativa. 
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