
           
                      

  
 
STSJ de Madrid de 18 d’abril de 2008, recurs 46/2008 
 
La complexitat tècnica dels llocs de treball no justifica la seva provisió 
mitjançant lliure designació (accés al text de la sentència) 
 
Un sindicat impugna la convocatòria de provisió d’un lloc de treball per lliure designació. 
 
En primer lloc, el TSJ admet la legitimació activa del sindicat amb base a la doctrina del 
TC i del TS i d’acord amb els següents arguments: 
 
•  El sindicat defensa un vertader interès professional i no una qüestió de mera legalitat, 

atès que el concurs de mèrits és el sistema de provisió que ofereix major seguretat 
jurídica. 
 

•  L’estimació del recurs produiria una avantatge o benefici cert i qualificat pel sindicat, 
ja que si les places sortissin a concurs això podria beneficiar els afiliats al sindicat que 
hi participessin. 

 
En segon lloc, i entrant en el fons de la qüestió, el TSJ analitza la descripció d’aquest lloc 
de treball en la qual destaquen els següents elements: complexitat en la tramitació dels 
expedients, que requereix d’un coneixement adequat de la legislació aplicable en 
diferents especialitats jurídiques, i necessitat de reciclatge constant tant pel que fa a 
coneixements legislatius com de processos. L’Administració aprova la modificació de la 
RLLT assignant a aquest lloc de treball el complement de destinació 28 i n’augmenta el 
complement específic. 
 
No obstant l’anterior, el TSJ entén que la memòria aportada per l’Administració justifica 
l’increment dels complements de destí i específic però no que el lloc s’hagi de proveir per 
lliure designació en lloc de concurs de mèrits. No es pot arribar a la conclusió, diu el 
TSJ, que tots els llocs de treball que tinguin assignats elevats complements 
retributius s’hagin de proveir mitjançant lliure designació. 
 
Els llocs reservats a lliure designació són els d’especial responsabilitat o de 
caràcter directiu. Aquesta condició no es compleix amb relació al lloc controvertit, ja 
que és més aviat un lloc “tècnic de suport”.  
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_46_2008.pdf

