
Xerencia 

~ UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

RESOLUCIÓN SOBRE COMISIÓNS DE SERVIZO, DERIVADAS DO PROCESO DE 
FUNCIONARIZACIÓN, QUE REMATAN EN XANEIRO DE 2016 

O vindeiro día 7 de xaneiro de 2016 finalizan as comisións de servizo concedidas con carácter 
voluntario ao persoal laboral fixo, que viña ocupando estes postos en adscrición temporal, para que 
unha vez funcionarizado puidera seguir ocupándoos ata a súa cobertura definitiva no 
correspondente concurso de provisión de vacantes. 

Con data do 20 de novembro de 2015 asinouse o Acordo sobre modificación da RPT e promoción 
profesional do PAS, que establece a convocatoria do sinalado concurso durante o último trimestre 
de 2016; convocatoria á que xa se poderá presentar o persoal funcionarizado unha vez 
transcorridos os preceptivos dous anos desde a súa toma de posesión funcionarial. 

Ao respecto, a Xunta de Persoal ten emitido un informe desfavorable a conceder a continuidade 
destas comisións de servizo ao entender que non existen motivos para esta excepcionalidade, 
prevista, ao entender desta Xerencia, na Resolución da Xerencia 1/2014 do 9 de xullo, pola que se 
ditan instrucións para a cobertura temporal de postos de traballo de PAS en comisións de servizos. 

Tal e como se informou na reunión mantida novamente coa Xunta de Persoal con data do 22 de 
decembro de 2015, e co obxecto de garantir o axeitado funcionamento dos centros afectados a 
partir do vindeiro mes de xaneiro, considerando ademais que a prórroga destas comisións de 
servizo derívase dun procedemento excepcional, como é o da recente funcionarización do persoal 
laboral fixo, que terá fin coa adxudicación definitiva dos postos afectados no concurso a convocar 
en 2016. 

RESOLVO: 

1 º .- Dar continuidade, con carácter de excepción, ás comisións de servizo derivadas do proceso de 
funcionarización e que rematan o día 7 de xaneiro de 2016, ata a resolución do concurso de 
provisión de vacantes que deberá de convocarse con data do 1 de outubro de 2016. 

2º.- Comunicar esta resolución ao persoal afectado, á Xunta de Persoal, así como aos directores 
dos respectivos centros. 

A Coruña, 23 de decembro de 2015 
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Ju n M. Díaz Villoslada 




