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SENTÈNCIA FAVORABLE SOBRE LES LD’s
El SEIME va impugnar els anys 2012 i
2014 les corresponents relacions de
llocs de treballs del personal funcionari
dels departaments de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i, en concret,
la part corresponent a la relació de llocs
de treball del cos de mossos d’esquadra
de l'Escala Intermèdia.
Les corresponents demandes van
centrar la impugnació als llocs de treball
incorporats a la RLT pel sistema de
provisió de la lliure designació (LD) de totes les categories de l'escala intermèdia:
sergent i sotsinspector, els quals van ser metòdicament especificats.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha procedit a dictar les corresponents
sentències als recursos presentats, essent les mateixes estimatòries, declarant la
nul·litat de les corresponents RLT en tots aquells llocs de treball proveïts pel sistema de
lliure designació.
Les sentències consideren, atenent els arguments al·legats en les nostres demandes
que els llocs de treball impugnats,que no compleixen amb els requisits exigits per la
lliure designació.
En conseqüència, el TSJC ha determinat la nul·litat de tots els llocs de treball proveïts
pel sistema de lliure designació de les categories de sergent i sotsinspector.
Ara s’ha de donar compliment a la sentència, doncs ja és ferma. Pel que sembla, en
tractar-se d’un canvi de la forma d’accés i no de la denominació de la plaça, això
implicarà que tothom que tingui una plaça de LD guanyada en propietat, continuaria en
la mateixa situació. Ara bé, el dia que la plaça quedi vacant serà quan s’haurà d’accedir
a la mateixa mitjançant el sistema que marqui la RLT, respectant els principis
d’antiguitat mèrit i capacitat.
Una gran fita dels serveis jurídics del SEIME. Creieu-nos que les LD són un focus de
provisionalitat que a la llarga acaba per perjudicar a tothom que les té. L’experiència
així ens ho ha demostrat.
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