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PREGUNTES FREQÜENTS LD’S
Són moltes les consultes que hem rebut al respecte i en conseqüència us posem en
coneixement aquesta informació per tal d'aclarir possibles dubtes que us puguin sorgir:
Ocupo una placa de lliure designació de forma definitiva, (la vaig guanyar en oferiment
públic) i s'ha vist afectada pel canvi de sistema de provisió passant de LD a CG, CO o CE.
- He de tornar a concursar per tornar guanyar la plaça?
No, l'únic que es canvia és el sistema de provisió de la plaça. En conseqüència no has de
tornar a concursar i la continues tenint de forma definitiva. El que sí has de tenir present és
que et poden cessar pel mateix sistema que vas guanyar la plaça, és a dir LD.
- M'afecta d'alguna forma aquest canvi?
No, a efectes pràctics no t'afecta. Continues en la mateixa situació administrativa que tenies
anteriorment al canvi del sistema de provisió de la plaça que ocupes.
- Hi ha la possibilitat que treguin la meva plaça a concurs?
No, mentre la tinguis ocupada tu no ho poden fer, primer t'haurien de cessar.

Ocupo una plaça LD de forma provisional, ( ja sigui per encàrrec de funcions, comissió de
serveis o adscripció provisional), és a dir, no l’he guanyada en oferiment públic.
- He de concursar per guanyar la plaça?
Sí, quan surti l'oferiment hauràs de concursar pel sistema de provisió que marqui la RLT a la
plaça que ocupes.
- M'afecta d'alguna forma aquest canvi?
Sí, evidentment que sí. A la que surti un oferiment hauràs de concursar i tothom pot concursar
a la teva plaça.
- Hi ha la possibilitat que treguin la meva plaça a concurs?
Sí, quan no ho sabem, però tard o d'hora sortirà ofertada.
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Ocupo una plaça en propietat de LD (guanyada de forma definitiva) i me l’han remogut
per trobar-me en encàrrec de funcions en una altra plaça.
- És legal aquesta mesura?
Les places de lliure designació són ocupades per persones que tenen una sèrie de requisits
de capacitat per ocupar aquella plaça en concret. El mateix òrgan que les designa, les pot
revocar (en el nostre cas el Director General de la Policia).
Per tant quan una persona que té guanyada de forma definitiva una LD i no l'està ocupant,
deixa de tenir sentit aquest principi de capacitat per ocupar aquesta plaça. Per tant , legalment
la poden revocar, tot i que èticament és qüestionable.
- Aquesta mesura implica que perdo la plaça de formà definitiva?
Sí, passes a ocupar la plaça que en realitat estàs ocupant de forma provisional.
- Perdo el grau consolidat en tornar a estar de forma provisional, a efectes de futurs
oferiments?
No, quan tornis a concursar a qualsevol oferiment, en haver tingut el grau consolidat dintre de
la categoria que ocupes, el grau consolidat es conserva.

Si després de llegir aquests supòsits encara tens algun dubte, no ho dubtis, posa't en contacte
amb el teu delegat del SEIME.

Consell executiu del SEIME
Barcelona 02 de febrer de 2017
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