
           
                      

  
 
STS de 29 de setembre de 2006, recurs 167/2003 
 
Assignació d’un lloc de treball a funcionaris que cessen d’un lloc de lliure 
designació en una altra administració (accés al text de la sentència) 
 
Una funcionària cessa d’un lloc de treball que ocupava en una administració, que no era 
la seva d’origen, proveït mitjançant lliure designació. Partint del fet que existeix un buit 
legal respecte del manteniment dels llocs de treball dels funcionaris que passen a prestar 
serveis a d’altres administracions, el TS considera ajustada a dret la resolució per la 
qual es comunica el cessament a l’administració d’origen perquè aquesta 
assigni un nou lloc de treball a la funcionària cessada, front a la possibilitat de 
l’adscripció provisional a un lloc de treball de l’administració on ha cessat. 
 
Partint de l’anàlisi de l’article 21.2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la función pública, que disposa que els funcionaris públics que cessin 
d’un lloc de treball, sense obtenir-ne un altres pels sistemes ordinaris de provisió, 
quedaran a disposició de l’autoritat competent, que els atribuirà el desenvolupament 
provisional d’un lloc corresponent al seu Cos o Escala, entén el Tribunal que la finalitat 
d’aquest article és regular la promoció professional dels funcionaris i el reconeixement 
del dret al grau professional, però no resol la qüestió dels que, no pertanyent a 
l’administració on presten serveis, cessen en la mateixa. Aquest buit legal l’han de 
resoldre l’Administració per aplicació del principi de non liquet (obligació de resoldre en 
tot cas i sense excusa possible, prevista a l’article 89 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común), i els òrgans judicials. 
 
El TS rebutja l’argument de la funcionària, qui pretenia que se l’adscrigués 
provisionalment a un lloc de treball de l’Administració on venia prestant serveis. Aquesta 
tesi comportaria a la pràctica un augment de les plantilles de les administracions en les 
que és usual cobrir determinats llocs per lliure designació, que veurien incrementat 
incessantment el número de persones al seu servei, amb greu perjudici per a les 
mateixes i per a les administracions on prestaven serveis amb anterioritat els funcionaris 
cessats. El raonable és que, acabat el període en que estava desenvolupant un 
altre lloc per lliure designació, la funcionària torni a desenvolupar les funcions 
reservades al seu Cos a l’Administració de procedència, doncs així ho exigeix el 
principi d’eficàcia de l’Administració pública. 
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