
           
                      

  
 
STSJ de Galícia de 30 de gener 2013, recurs 462/2012 
 
Finalització d’una comissió de serveis a conseqüència del reingrés al servei 
actiu d’un funcionari mitjançant adscripció provisional a un lloc de treball (accés al 
text de la sentència) 
 
Un ajuntament va denegar el reingrés al servei actiu a una funcionària que es trobava en 
situació d’excedència voluntària per interès particular, argumentant que no hi havia lloc 
vacant. La funcionària va impugnar la denegació. 
 
El jutjat contenciós administratiu va declarar el dret de la funcionària a reingressar a 
un lloc de treball mitjançant adscripció provisional perquè va entendre que hi havia 
un lloc vacant, sense tenir en compte que el lloc estava cobert per un altre 
empleat mitjançant comissió de serveis, ja que aquesta comissió s’havia 
perllongat més enllà de la durada màxima que indicava la normativa. 
 
Cal tenir en compte que la regulació autonòmica aplicable al cas establia que la durada 
de les comissions de serveis era d’un any i que el lloc s’havia de convocar en el concurs 
més pròxim, però si el lloc continuava vacant, es podia prorrogar la comissió de serveis  
“fins a la resolució del següent concurs i, en tot cas, un any més com a màxim”. 
 
El TSJ arriba a la mateixa conclusió que el jutjat contenciós però amb un argument 
diferent: interpreta que la comissió de serveis ha de finalitzar quan el lloc de 
treball es cobreixi per un dels sistemes de provisió normativament previstos. I 
considera que l’adscripció provisional és un d’aquests mètodes de provisió, que actua en 
els casos de reingrés sense reserva de lloc. 
 
En segon lloc, el TSJ desestima l’argument que cobrir el lloc mitjançant 
adscripció provisional sigui una manifestació de la potestat discrecional 
d’autoorganització i, per tant, hi ha obligació de reingressar a la funcionària que ho 
sol·licita. 
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