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PROVISIÓ, PER LLIURE DESIGNACIÓ, DELS LLOCS DE TREBALL DE CAPS D’ÀREA
L’objecte d’aquest document és justificar el perquè en aquesta Relació de llocs de treball
(RLT), s’ha definit i establert que els llocs de treball de caps d’àrea es proveiran a través del
sistema de lliure designació.
Normativament, la lliure designació es defineix com l’apreciació discrecional per l’òrgan
competent de la idoneïtat dels candidats o candidates en relació als requisits exigits i
necessaris per al desenvolupament del lloc de treball.
D’acord amb la normativa de la funció pública, els llocs de treball o places només es podran
cobrir pel sistema de lliure designació, si aquesta possibilitat ha estat establerta d’aquesta
manera a la relació de llocs de treball, com és el cas de la RLT de la Garriga. Aquí es preveu
aquest sistema de provisió pels llocs de treball de Caps d’àrea, que tenen un caràcter
directiu o d’especial responsabilitat d’acord amb la naturalesa de les funcions que se’ls
assignen.
L’objecte de les convocatòries per proveir llocs de treball per lliure designació, està
constituït per llocs de caràcter directiu o d’especial responsabilitat dins l’escalafó
administratiu, subjectes únicament a les directrius d’òrgans de naturalesa política, la qual
cosa fa que sigui determinant que l’adjudicació d’aquests llocs vingui determinada sobre tot
per raons de confiança, però també de mèrit i capacitat.
La confiança ha de ser entesa en un sentit objectiu i no subjectiu, i amb la finalitat de
garantir que el funcionari o funcionària escollida és la persona idònia i amb més capacitat
per poder dur a terme les tasques d’especial responsabilitat que s’assignen.
En el cas de la RLT de l’Ajuntament de la Garriga, s’ha determinat que els llocs a proveir per
aquest sistema són:
-Cap d’àrea serveis territorials
-Cap d’àrea de promoció de la ciutat
-Cap d’àrea de serveis generals i govern obert
-Cap d’àrea de serveis personals
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La jurisprudència ve interpretant que els llocs de treball de caràcter directiu o d’especial
responsabilitat com els de cap d’àrea, són llocs de treball del nivell superior administratiu,
no subordinats a cap altre lloc, en la mesura en que l’immediat superior d’aquests ve
constituït per persones que ostenten un càrrec polític i que se situen al marge dels llocs de
treball adscrits a l’estructura funcionarial. El que es persegueix és poder escollir la persona
idònia i amb capacitat suficient per poder assumir la responsabilitat, el lideratge, la
disponibilitat i la capacitat de coordinació d’equips que requereix un lloc d’aquestes
característiques.
Aquest sistema de provisió de llocs de treball, el legislador no el va preveure per utilitzar de
forma generalitzada en la cobertura de places o llocs, sinó només per aquells que per la seva
naturalesa hi ha de concórrer elements de responsabilitat i confiança política , i això és el
que forma la part essencial de les funcions que s’atorguen als caps d’àrea.
En definitiva doncs, el sistema de provisió per lliure designació d’aquests llocs de treball de
gran responsabilitat, permet a l’equip de govern escollir la persona més idònia i amb més
capacitat d’entre els diferents funcionaris i funcionàries que es presentin i reuneixin les
condicions per participar en el procediment.
En el moment de la provisió dels llocs de cap d’àrea pel sistema de lliure designació, es
garantirà que es respecten els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat i que
s’escollirà de forma objectiva al candidat o candidata que es consideri més idoni per al lloc
de treball.
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