Dirección General de Justicia
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 Torre 4 · 46018 València

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RECTIFICA L'ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE DATA 29 DE
NOVEMBRE DE 2018, PER LA QUAL S'OFERIEN EN PROVISIÓ TEMPORAL MITJANÇANT
COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE TREBALL VACANTS ENTRE FUNCIONARIS DELS COSSOS
DE GESTIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA I
AUXILI JUDICIAL
Primer. Mitjançant convocatòria de data 29 de novembre de 2018, de la Directora General de Justícia
es va oferir la provisió temporal mitjançant comissió de serveis de llocs de treball vacants entre
funcionaris dels cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i
Auxili Judicial. En l'Annex a aquesta Resolució es va incloure un lloc de treball de Gestió Processal i
Administrativa en el Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de València, per jubilació de titular en data
03/01/2019, quan dit posat ja ha sigut proveït reglamentàriament mitjançant funcionari interí en ocasió
de la llicència de malaltia del seu titular.
Pel Lletrat de l'Administració de Justícia d'aquest òrgan judicial s'ha sol·licitat per comunicació de data
3-12-2018 el manteniment de l'interí nomenat fins que el lloc siga cobert per Gestor titular, i això en
interés del servei, tenint en compte que el mateix ve exercint el seu treball de forma eficient i que el seu
cessament i un nou nomenament d'un altre funcionari no es considera oportú.
Segon. El Reial decret 1.451/2005, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Ingrés,
Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional del Personal Funcionari al Servei de l'Administració
de Justícia, disposa en el seu article 73 “?3. Les comissions de servei tindran una durada màxima d'un
any, prorrogable per un altre, en cas de no haver-se cobert el lloc amb caràcter definitiu. Serà requisit
necessari per al seu atorgament el prevalent interés del servei. Per a la seua concessió, l'Administració
gestora haurà de sol·licitar l'emissió d'informe als responsables de la unitat o centre de destinació a què
pertanguen les places afectades per la comissió de servei. Solament podrà atorgar-se comissió de servei
quan no siga possible atendre les funcions per altres mitjans ordinaris o extraordinaris de provisió de llocs
de treball previstos en aquest reglament, i en cas d'urgent i inajornable necessitat. El lloc vacant cobert
temporalment en comissió de servei, serà inclòs pel sistema que corresponga, en la següent convocatòria
per a la seua provisió definitiva?”

El prevalent interés del servei és doncs la fi última de l'atorgament, si escau, de comissió de servei.
Això implica perquè un judici positiu de l'Administració gestora respecte de la conveniència per al
servei, la qual cosa constitueix una facultat de l'Administració valorant les necessitats del servei,
podent optar per un altre sistema reglamentari de provisió temporal quan el resultat de la valoració
resulte negatiu o no beneficiós per a aquest interés publique, com a resulta en el present cas, en el
qual, a la vista de l'informe del Lletrat de l'Administració de Justícia, responsable funcional i coneixedor
directe i immediat de les necessitats del Jutjat, s'arriba al convenciment per aquesta Direcció General
de Justícia que, de cessar a l'interí recentment nomenat i procedir a un nou canvi de personal, podria
afectar el normal funcionament de l'òrgan judicial.
De conformitat amb l'anterior i en virtut de les atribucions que em confereix l'article 9 del Decret
87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLC
Rectificar l'Annex de relació de llocs de treball oferits a la Convocatòria dictada en data 29 de
novembre de 2018 per a la provisió temporal mitjançant comissió de servei, en el sentit de suprimir del
mateix el lloc oferit de Gestió Processal i Administrativa en el Jutjat contenciós administratiu núm. 10
de València, tenint per no presentades les sol·licituds referides a aquest.
LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTÍCIA
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