
           
                                                        

  
 
STS de 22 de gener de 2007, recurs 7310/2001 
 
Provisió de llocs de treball mitjançant el sistema de lliure designació: 
excepcionalitat (accés al text de la sentència) 
 
Seguint la seva doctrina, el Tribunal manté una interpretació restrictiva dels 
supòsits en els quals es pot utilitzar la lliure designació com a forma 
excepcional de provisió de llocs de treball. 
 
L’art. 20.1 b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 
función pública (LMRFP), preveu la possibilitat de cobrir, mitjançant lliure designació, els 
llocs de treball de subdirector general, delegats i directors regionals o provincials, 
secretaries d’alts càrrecs i aquells altres de caràcter directiu o d’especial 
responsabilitat que es determinin amb aquest caràcter a les RLLT. 
 
En aplicació d’aquest precepte, el Tribunal entén que l’adopció del sistema de 
lliure designació per a la cobertura de determinats caps de servei no està 
justificada a menys que la RLLT hi associï la realització de funcions de direcció o 
d’especial responsabilitat. El mateix succeirà amb els llocs de lletrat assessor del 
servei d’assessoria jurídica que no tinguin funcions decisòries o directives ni funcions 
diferents a les pròpies d’un lletrat assessor (que inclou la defensa processal de 
l’Administració). En el mateix sentit es pronuncia el TS en les sentències de 5 de febrer 
de 2007, recurs 6336/2001; de 12 de març  de 2007, recurs 1620/2002; i de 30 de març  
de 2007, recurs 3720/2000. 
 
D’altra banda, i pel que fa a la participació en els processos de provisió de llocs de 
treball, els actuals arts. 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local i 17.2 LMRFP subordinen a les previsions de la RLLT la participació 
de funcionaris d’altres administracions en els processos de provisió de llocs de 
l’Administració local. Aquesta regulació fou introduïda per la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social: com que no existia la 
remissió a la RLLT en la redacció originària d’aquells articles, el TS entén que les 
administracions locals no poden limitar la participació de funcionaris d’altres 
administracions públiques en els processos de provisió de llocs de treball convocats amb 
base a una RLLT que sigui anterior a l’entrada en vigor de la Llei 55/1999, de tal manera 
que la capacitat per limitar la mobilitat funcionarial serà exclusivament 
predicable de les RLLT aprovades després de l’entrada en vigor de la Llei 
55/1999. 
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