
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Refor-
mes Democràtiques i Llibertats Públiques

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

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2018, de la Direcció 
General de Justícia, per la qual es corregeix la Resolució 
de 10 de juliol de 2018, per la qual es convoquen a con-
curs de trasllat places vacants entre funcionaris i funcio-
nàries dels cossos i escales de gestió processal i adminis-
trativa, tramitació processal i administrativa i auxili judi-
cial de l’Administració de Justícia. [2018/8629]

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2018, de la Direc-
ción General de Justicia, por la que se corrige la Reso-
lución de 10 de julio de 2018, por la que se convocan a 
concurso de traslado plazas vacantes entre funcionarios y 
funcionarias de los cuerpos y escalas de gestión procesal 
y administrativa, tramitación procesal y administrativa y 
auxilio judicial de la Administración de justicia. [2018/8629]

Advertido error en la Resolución de 10 de julio de 2018 , de la 
Dirección General de Justicia (DOGV 8346, 25.07.2018), por la que se 
convocan a concurso de traslado plazas vacantes entre funcionarios de 
los cuerpos y escalas de gestión procesal y administrativa, tramitación 
procesal y administrativa y auxilio judicial de la Administración de 
justicia, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Primera
Eliminar la siguiente plaza del anexo I de la mencionada Resolución 

de 10 de julio por no tener la condición de vacante y estar ocupada por 
funcionario titular:

Segunda
Eliminar las siguientes vacantes con sus resultas del anexo I por 

encontrarse afectadas por un proceso de futura reordenación:

Advertida una errada en la Resolució de 10 de juliol de 2018, de 
la Direcció General de Justícia (DOGV 8346, 25.07.2018), per la qual 
es convoquen a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris 
dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació 
processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de Justícia, 
es detallen a continuació les oportunes rectificacions:

Primera
Eliminar la plaça següent de l’annex I de l’esmentada Resolució 

de 10 de juliol per no tindre la condició de vacant i estar ocupada per 
funcionari titular:

Segona
Eliminar les vacants següents amb les seues resultes de l’annex I per 

trobar-se afectades per un procés de futura reordenació:

Núm. Ordre Denominació ATP Localitat Nombre places
5463 Jutjat de 1a Instància i Instrucció Núm. 1 (Reg. Civil) Gestió P. A. Paterna (València) 1

*  *  *  *  *

Núm. orden Denominación ATP Localidad Número plazas
5463 Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. 1 (Reg. Civil) Gestión P. A. Paterna (València) 1

Núm. ordre Denominació ATP Localitat Nombre places

5463 Jutjat de 1a Instància i Instrucció Núm. 1 (Reg. Civil) Gestió P. A. Paterna (València) 1

Núm. ordre Denominació ATP Localitat Nombre places

12329 Jutjat de Violència sobre la Dona Núm. 1 Tramitació P. A. Paterna (València) 1

Núm. ordre Denominació ATP Localitat Nombre places

13561 Jutjat de 1a Instància Núm. 1 (Reg. Civil) Gestió P.A. Torrent (València) 1

Núm. ordre Denominació ATP Localitat Nombre places

12291 Jutjat de Violència sobre la Dona Núm. 1 Tramitació P. A. Torrent (València) 1

*  *  *  *  *



Contra la presente resolución, 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, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, o contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo 
de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 11 de septiembre de 2.018.– La directora general de 
Justicia: Verónica López Ramón.

Contra aquesta resolució 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, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos 
des de l’endemà de la seua publicació en el Boletín Oficial del Estado, 
segons el que disposa l’article 9 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 11 de setembre de 2018.– La directora general de Justícia: 
Verónica López Ramón.

Núm.orden Denominación ATP Localidad Núm. plazas

5463 Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. 1 (Reg. Civil) Gestión P. A. Paterna (València) 1

Núm.orden Denominación ATP Localidad Núm. plazas

12329 Juzgado de Violencia sobre la Mujer Núm. 1 Tramitación P. A. Paterna (València) 1

Núm.orden Denominación ATP Localidad Núm. plazas

13561 Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 1 (Reg. Civil) Gestión P.A. Torrent (València) 1

Núm.orden Denominación ATP Localidad Núm. plazas

12291 Juzgado de Violencia sobre la Mujer Núm. 1 Tramitación P. A Torrent (València) 1
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