
                                                     

                                                                                  

Ilma. Sra. Directora General de Justícia
CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE- TORRE 4
C/ DEMOCRÀCIA, 77 – 46018 VALÈNCIA

Assumpte: Dies de vacances i permisos per assumptes particulars corresponents a l’any
2020 per al personal de l’Administració de Justícia.

En Angel  Luzzi  Angosto,  amb DNI  18949643N,  en  nom i  representació  del  Sindicat  de
Treballadors  i  Treballadores  de  les  Administracions  i  Serveis  Públics  –  Intersindical
Valenciana, amb domicili a efecte de notificacions al carrer Marques de Valverde, 8, 12003
Castellón i telèfon 653755862, correo electrónico  angel.luzzi@stas.intersindical.org el cual
se designa a efectos de notificaciones.

EXPOSA

1. Que la Instrucció de vacances, llicències i permisos de data XXXXX estableix que
les vacances i  permisos per assumptes particulars es podran gaudir fins el  30 de
gener de l’any següent, sempre que siga compatible amb les necessitats del servei.

2. L’any 2020 està sent un any molt complexe per la situació de pandèmia que estem
travessant originada pel covid-19, i el volum de treball acumulat als òrgans judicials,
així com la dificultat d’establir torns entre el funcionariat per tal de gaudir de les seves
jornades de descans, ha provocat que la gran majoria tinguen en el seu haver un
considerable número de vacances i permisos, els quals, a hores d’ara, encara no han
pogut gaudir.

3. A  això  cal  afegir  i  recordar  que  el  personal  interí  sols  pot  gaudir  de  les  seues
vacances i permisos tal i com les van generant amb el temps treballat, la qual cosa
provoca  que  totes  les  generades  en  els  darrers  mesos  encara  no  s’han  pogut
realitzar.
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4. En anys anteriors,  i  per diversos motius, la Direcció General  de Justícia ha dictat
diferents instruccions per les quals es permitia poder gaudir les vacances i permisos
per assumptes particulars en una data posterior al 30 de gener.

5. Per tal  d’evitar  que en els  mesos de desembre i  gener,  el  personal  sol·licite a la
mateixa vegada, o en periodes successius, les vacances i permisos que els queden
per gaudir, i es produïsca un periode de buit de personal en els diferents òrgans, cal
que la Direcció General de Justícia dicte de forma urgent una instrucció prorrogant
el periode de gaudiment de les vacances i permisos per assumptes particulars
per al personal de l’Administració de Justícia.

6. De no ser així, ens trobarem amb multitud de casos què, per tal de que no quede
desatés el servei dels òrgans, el personal arribarà a la data de 30 de gener de 2021
sense haver  pogut  gaudir  de les seues vacances i  permisos,  la  qual  cosa podría
significar un  allau de reclamacions exigint el seu pagament al·legant amb tota raó
que no s’han pogut gaudir per necessitats del servei.

Per tot allò exposat, i per tal d’afavorir un millor servei a l’Administració de Justícia

SOL·LICITA

Que es tinga per presentat aquest escrit i que per la Direcció General de Justícia es dicte de
forma URGENT una instrucció per la qual els dies de vacances i permisos per assumptes
particulars corresponents a l’any 2020 es puguen gaudir fins el 31 de març de 2021.

En Castelló, a 30 de novembre de 2020

Signat: Angel Luzzi
Intersindical Justícia
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