Num. 7975 / 08.02.2017

Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

5266

Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, de la Direcció General de Justícia, per la qual es resol el concurs específic
per a la provisió dels llocs de treball singularitzats dels
Serveis Comuns Processals d’Assumptes Generals com a
conseqüència de la implantació de l’oficina judicial a la
Comunitat Valenciana, convocat per Resolució de 8 de
novembre de 2016. [2017/957]

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Justicia, por la que se resuelve concurso específico para la provisión de los puestos de trabajo singularizados de los Servicios Comunes Procesales de Asuntos Generales como consecuencia de la implantación de
la oficina judicial en la Comunitat Valenciana convocado
por Resolución de 8 de noviembre de 2016. [2017/957]

Vist el que disposen les bases de la Resolució de 8 de novembre de
2016, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoca el concurs específic per a la provisió dels
llocs de treball singularitzats dels Serveis Comuns Processals d’Assumptes Generals com a conseqüència de la implantació de l’oficina
judicial a la Comunitat Valenciana (DOGV 7917, 15.11.2016, i BOE
276, 15.11.2016) així com l’article 51 del Reial decret 1451/2005, 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, elevada per la comissió de valoració
proposta definitiva de valoració de mèrits així com proposta definitiva
d’adjudicació dels llocs oferits en el concurs, una vegada acreditada
l’observança del procediment degut i valorats els mèrits dels candidats,
fent ús de les competències que m’atribueix la normativa vigent, resolc:

Visto lo que disponen las bases de la Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Justicia de la Conselleria de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se convoca concurso específico para la provisión
de los puestos de trabajo singularizados de los Servicios Comunes
Procesales de Asuntos Generales como consecuencia de la implantación de la oficina judicial en la Comunitat Valenciana (DOGV 7917,
15.11.2016, y BOE 276, 15.11.2016) así como el artículo 51 del Real
decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de
Justicia, elevada por la Comisión de Valoración propuesta definitiva de
valoración de méritos así como propuesta definitiva de adjudicación de
los puestos ofertados en el concurso, una vez acreditada la observancia
del procedimiento debido y valorados los méritos de los candidatos, en
uso de las competencias que me atribuye la normativa vigente, resuelvo:

Primer
Aprovar la proposta definitiva de valoració de mèrits feta per la
comissió de valoració del concurs específic.

Primero
Aprobar la propuesta definitiva de valoración de méritos efectuada
por la comisión de valoración del concurso específico.

Segon
Resoldre el concurs específic per a la provisió dels llocs de treball
singularitzats dels Serveis Comuns Processals d’Assumptes Generals de
la Comunitat Valenciana, i adjudicar els llocs convocats als concursants
que es mencionen en l’annex I d’aquesta resolució.

Segundo
Resolver el concurso específico para la provisión de los puestos de
trabajo singularizados de los Servicios Comunes Procesales de Asuntos
Generales de la Comunitat Valenciana, adjudicando los puestos convocados
a los concursantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución.

Tercer
Publicar aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado i en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de conformitat amb el que
disposa la base novena de la referida convocatòria.

Tercero
Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado y
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de conformidad con lo
dispuesto en la base novena de la referida convocatoria.

Quart
Els adjudicataris hauran de prendre possessió en les noves destinacions en la data en què entren en funcionament els Serveis Comuns
Processals d’Assumptes Generals dels partits judicials d’Alacant, Castelló, Elx i València d’acord amb el que s’establisca en la corresponent
resolució de la Direcció General de Justícia, i es produirà el cessament
automàtic en l’anterior destinació el dia anterior a la mencionada data.
Informació sobre els recursos que es poden interposar:
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la
Direcció General de Justícia, en el termini d’un mes, segons el que
estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, o davant del jutjat en la circumscripció dels quals
tinga el domicili la persona recurrent, a la seua elecció, en el termini
de dos mesos, des de l’endemà de la publicació en el Boletín Oficial
del Estado, segons el que disposen els articles 8.2.a, 14.2, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Cuarto
Los adjudicatarios deberán tomar posesión en los nuevos destinos
en la fecha en que entren en funcionamiento los Servicios Comunes
Procesales de Asuntos Generales de los partidos judiciales de Alicante, Castellón, Elche y Valencia conforme a lo que se establezca en la
correspondiente resolución de la Dirección General de Justicia, produciéndose el cese automático en su anterior destino el día anterior a la
mencionada fecha.
Información sobre los recursos que se pueden interponer:
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Dirección General
de Justicia, en el plazo de un mes, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, o ante el juzgado en cuya circunscripción tenga
el domicilio la persona recurrente, a su elección, en el plazo de dos
meses, desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, según lo dispuesto en los artículos 8.2.a, 14.2, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 2 de febrer de 2017.– La directora general de Justícia: M.ª
Àngels García Vidal.

Valencia, 2 de febrero de 2017.– La directora general de Justicia:
M.ª Àngels García Vidal.
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CAP DE SECCIÓ DE REGISTRE I REPARTIMENT I
SG ELX

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 5 ELX

SERVEI COMÚ DE NOTIFICACIONS I EMBARGAMENTS
VALÈNCIA

DEGANAT DELS JUTJATS VALÈNCIA

DEGANAT DELS JUTJATS VALÈNCIA

CAP D'EQUIP TRAMITACIÓ DILIGÈNCIES I AUXILI
JUDICIAL VALÈNCIA

CAP D' EQUIP AUXILIS VALÈNCIA

CAP D'EQUIP ARXIU I PECES VALÈNCIA

CAP D'EQUIP SERVEIS GENERALS VALÈNCIA

CAP D'EQUIP DE REGISTRE I REPARTIMENT
VALÈNCIA

DEGANAT DELS JUTJATS VALÈNCIA

DEGANAT DELS JUTJATS VALÈNCIA

CAP DE SECCIÓ D'ACTES DE COMUNICACIÓ
CASTELLÓ

CAP DE SECCIÓ DE REGISTRE I REPARTIMENT I
SG CASTELLÓ

SERVEI COMÚ DE NOTIFICACIONS I EMBARGAMENTS
(VESPRADES) CASTELLÓ

SECRETARIA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL CASTELLÓ

CAP DE SECCIÓ D'ACTES DE COMUNICACIÓ ELX

CAP D'EQUIP D'ACTES DE COMUNICACIÓ
ALACANT
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ALACANT

SERVEI COMÚ DE NOTIFICACIONS I EMBARGAMENTS
ELX

CAP DE SECCIÓ DE REGISTRE I REPARTIMENT I
SG ALACANT
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ANNEX I. RELACIÓ D'ADJUDICATARIS

Num. 7975 / 08.02.2017

5267

Num. 7975 / 08.02.2017

5268

