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RESUMO DA REUNIÓN DO 21/09/2020, DO COMITÉ DE 
SEGURIDADE E SAÚDE COAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS 

 
HORARIO DE INVERNO 

Segundo o solicitado por SPJ-USO, o Director Xeral de Xustiza acaba de confirmar no seo da 
xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde, que o control horario non será efectivo ata o 
vindeiro xoves 1 de outubro, independentemente da resolución de entrada en 
funcionamento da xornada de inverno a partires de hoxe conforme se colgou na intranet de 
xustiza. 

Dende SPJ-USO solicitou a ampliación da parte flexible do horario de inverno ata as 20:00 
horas.  

TELETRABALLO 

O Director Xeral de xustiza informa que o Teletraballo continúa, coa prorroga da mesma 
regulación que a actual, que segue vixente, entre tanto se publique a normativa específica ó 
respecto. 

A prórroga é ata polo menos o 20 de xuño de 2021, conforme ó disposto na Lei 3/2020, 
publicada o pasado sábado no BOE. 

O DXX manifestou que nos próximos días ían publicar na Intranet unha nota informativa 
sobre o teletraballo na Administración de Xustiza de Galicia. 

Na actualidade hai 469 funcionari@s con VPN, teletraballando nos Órganos xudiciais de 
Galicia. 

PERMISO POR DEBER INEXCUSABLE PARA O COIDADO DE 
MENORES, MAIORES OU PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

No relativo ás nais e pais con nen@s pequen@s que den positivo na Covid-19, que estean 

confinados, cos colexios cerrados, etc., o DXX informa que vai existir unha regulación 

estatal da situación e do permiso correspondente, pero mentres tanto, e a solicitude de 

SPJ-USO, para a xente que xa está neste caso e ata que saia unha regulación estatal, 
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poderá pedir o PERMISO POR DEBER INEXCUSABLE, xustificando a situación descrita e 

xustificando tamén que o cónxuxe está traballando. 

DISFRUTE DE VACACIÓNS E PERMISOS DE ASUNTOS 
PARTICULARES NO 2021 

Dende SPJ-USO solicitamos que o desfrute dos días das vacacións relativos ao 2020, así 
como os días de asuntos particulares deste ano, se puidesen desfrutar ata o 30 de abril de 
2021. 

Polo Director Xeral se nos informa de que neste momento non se pode pronunciar en 
relación á solicitude realizada por este sindicato de ampliar o prazo para solicitar e 
desfrutar das vacacións e permisos do ano 2020, decidindo sobre esta cuestión a finais de 
ano e tendo en conta a situación xerada pola pandemia. 

ÓRGANOS DE NOVA CREACIÓN: ENTRADA EN VIGOR 

En relación aos Órganos de nova creación da CC.AA. de Galicia, o DXX comunícanos que se 

prevé que en dous meses se publique o Real Decreto de creación de novos Órganos e, neste 

caso, entrarían en funcionamento en Galicia a finales de ano aproximadamente. 

ALFOMBRAS PARA DESINFECCIÓN DO CALZADO NA ENTRADA DOS 
EDIFICIOS XUDICIAIS 

Dende SPJ-USO solicitamos á Dirección Xeral de Xustiza a instalación de alfombrillas para 

desinfectar o calzado cando se entre nos edificios xudiciais.  

Ó Director Xeral de Xustiza pareceulle moi interesante e manifestou que o ían estudar para 

poder implantalo nos edificios xudiciais principais. 

BOLSA DE INTERINOS 

Conforme o escrito presentado a semana pasada por este sindicato, solicitando a 

convocatoria da comisión de interinos, a Dirección Xeral de Xustiza manifesta que 

convocaran para a seguinte semana á comisión interinos. 

SPJ-USO: Sindicato maioritario na Xustiza galega;  FEITOS, non palabras!!! 


