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SOLICITUDE URXENTE DE  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DO 

ACORDO 23/05/2018 
O SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA   SPJ-USO ,  CIF G15380033, no 
seu propio nome e no dos funcionarios que prestan os seus servizos na 
comunidade galega, mail spjusogalicia@fep-uso.es, e domicilio a efectos de 
notificacións no local sindical sito en C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados - (local 
sindical) 36.209 de Vigo, por medio do presente. 

EXPÓN:  

O acordo alcanzado o 23 de maio de 2018 (entre a Ad ministración da 
Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións s indicais  SPJ-USO, 
UXT e CC. OO.) para a mellora das condicións de traballo do persoal ao servizo 
da Administración de Xustiza en Galicia establece expresamente no seu punto 1: 
referente ao Incremento dos complementos retributiv os de determinación 
autonómica: 

“recoñecemento pola Administración de que é necesar io incrementar dita 
retribución complementaria ata alcanzar, como mínim o, a media das 
cantidades percibidas no resto dos trece territorio s nos que desenvolve as 
súas funcións o persoal ao servizo da Administració n de Xustiza” . 

Engadindo igualmente que estes complementos serán r evisados 
anualmente no TERCEIRO TRIMESTRE DE CADA ANO , a efectos de que a 
modificación se poida incluír na lei de orzamentos de cada ano, coa finalidade de 
garantir que os traballadores da Administración de Xustiza de Galicia manteñan 
unha posición por encima da media dos trece ámbitos territoriais con 
competencia en materia de Xustiza, no que aos complementos retributivos de 
determinación autonómica refírese. 

Por todo o exposto, e cumpríndose o prazo anteriormente mencionado. 

 SPJ-USO SOLICITA:  

--Convocatoria urxente da Comisión de Seguimento  do Acordo 23/05/2018 
para a revisión do Complemento Autonómico Transitor io ( CAT). 
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--Creación do segundo bloque de  prazas pendentes s egundo se acordou en 
comision de seguimento  e reflexa o  acordo acadado o 23 de maio de 2018 
(marco do plan de modificación dos cadros de persoal  aprobados no 2012 ). 
  

Firmado Julio Bouza Bouza coordinador spj-uso Galicia. 
 

 

 

En Vigo a  22 de octubre 2020 

 

  

DIRECCION XERAL DE XUSTIZA 
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