AUTORITZACIÓ DE COMISSIÓ DE SERVICIS QUAN SUPOSE CANVI
D’UN GRUP DE TITULACIÓ A UN ALTRE SUPERIOR
CONSULTA
Es procedent la designació en comissió de servicis d’un funcionari que
pertany a l’escala d’administració general per a cobrir un altre lloc en l’escala
d’administració especial?.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- D’acord amb el que establix l’art. 20.1 c) del Decret Legislatiu
de 24 d’octubre de 1995 (TRLFPV) la comissió de servicis és una forma
reglamentària temporal de provisió de llocs de treball. Del que preveu
l’esmentat precepte, cal diferenciar:
Les comissions de servicis voluntàries en llocs de treball
a)
vacants per quedar deserts en les corresponents convocatòries
o en llocs de treball subjectes a reserva per imperatiu legal o
pendents de la seua provisió definitiva.
b)
Les comissions de servicis forçoses, per necessitats del servici,
d’urgent provisió i que no existisca personal voluntari.
En tot cas, per a la concessió d’una o altra comissió de servicis és
necessari que el funcionari de carrera interessat, reunisca els requisits generals
del lloc de treball que es desitja ocupar provisionalment, reflectits o establits en
la corresponent relació de llocs de treball segons es requerix en l’art. 33.1 in
fine del Decret 33/1999 de 9 de març.
Segon.- Interessa per tant analitzar en quins supòsits cal entendre que
es reunixen tals condicionants:
-D’acord amb l’art. 90.2 de la Llei de Bases de Règim Local
(7/1985 de 2 d’abril), la relació de llocs de treball existents en la corporació
local es formaren, en els termes que preveu la legislació bàsica sobre funció
pública.
-En este sentit, en l’art. 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril s’indica
que les relacions de llocs de treball comprendran almenys “la denominació dels

llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si és el
cas, que estiguen adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions
complementàries”.
-A més en l’art. 15.2 del TRLFPV s’assenyala que les plantilles o
relacions de llocs de treball inclouran en cada un d’ells, la seua denominació i
característiques essencials, les retribucions complementàries que els
corresponguen, els requisits exigits per al seu exercici i els mèrits preferents.

De l’anterior es deduïx que estar en possessió de la titulació
corresponent per a l’exercici d’un lloc de treball, no significa que ja es
reunisquen els esmentats requisits generals a l’efecte de procedir a
l’autorització d’esta comissió de servicis, perquè en interpretació de la
normativa exposada, sembla deduir-se que per a la procedència d’este
procediment, el funcionari de carrera interessat ha de reunir el requisit d’estar
en possessió del corresponent grup de classificació professional (A1, A2, B, C1,
C2) adquirit després de les superació del corresponent procés selectiu i en
relació amb el lloc de treball que s’ha de proveir provisionalment.
Tercer.- Atenent a la doctrina jurisprudencial hi ha unanimitat respecte
a la necessitat que l’exercici per un funcionari de carrera d’un lloc de treball en
virtut de comissió de servicis quede en tot cas, condicionat al requisit que es
reunisquen els requisits generals d’aquell reflectits en la relació de llocs de
treball. En este sentit les sentències del Tribunal Superior de Justícia de
Castella-la Manxa de 15 de maig de 1999, del Tribunal Suprem de 18 de
desembre de 2001 o del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de 23
d’abril de 2004. En particular per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana de 27 de desembre de 2001 es declara improcedent
la designació en comissió de servicis d’un funcionari que pertany a l’escala
d’administració general per a cobrir un altre lloc en l’escala d’administració
especial.

