A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA



___________________________________________________, amb DNI ________________, funcionari/ària de carrera al servei de la Generalitat Valenciana, que ocupe el lloc de treball número _________ Cap de Negociat de _____________________________, amb domicili a efectes de notificacions a València, al carrer de  Juan de Mena, número 18, i amb Codi Postal 46008,
EXPOSE:
Primer. El Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València ha dictat la sentència 163/2002, de 12 de juliol, declarada ferma com a conseqüència de la Interlocutòria 983/2002, de 15 de novembre de 2002 de TSJCV, que reconeix com a situació jurídica individualitzada de les recurrents el dret a que els seus llocs de treball siguen classificats com a Cap d’Unitat, B/C 18 E026, amb efectes des del 15 d'octubre de 2001.
Segon. L’article 110 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, obliga l’Administració a estendre a altres persones els efectes d’una sentència ferma que, en matèria de personal, reconega situacions jurídiques individualitzades a favor d’una o diverses persones. Els requisits que demana l’article els complisc en el cas present:
- En primer lloc, el Jutge sentenciador és competent per raó de territori per a conéixer de les pretensions de reconeixement de la mateixa situació jurídica individualitzada.
- En segon lloc, la sentència ha estat dictada en el mes de juliol de 2002 i la interlocutòria en el mes de novembre del mateix any. En conseqüència, el termini d’un any per tal de poder reclamar l’extensió de la sentència està en plena vigència.
- En tercer lloc, estic en situació jurídica idèntica a la de les actores afectades per la sentència 163/2002, de 12 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València, ja que tant elles como jo pertanyem actualment al grup C d’Administració General i ocupem llocs de treball de Cap de Negociat amb nivell 16, amb funcions idèntiques que no han sofert cap variació des de 1996.
Per tot això, SOL·LICITE que estengueu al meu lloc de treball els efectes de la sentència 163/2002, de 12 de juliol, i que, per tant, dicteu les resolucions oportunes per a classificar el meu lloc de treball com a Cap d’Unitat, C/B nivell 18 i complement específic E026, amb efectes des del 15 d’octubre de 2001. En conseqüència, també se m’ha de reconéixer el dret a percebre les diferències retributives que pertoquen des d’aquella data.
Als efectes de demostrar que la meua petició és ajustada a dret, us adjunte còpia de la sentència 163/2002, del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València.



_________________, _______de ________de 2003




Signat: 


