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SPJ-USO SOLICITA QUE SE RETOME DE 

INMEDIATO, E DUNHA VEZ POR TODAS, A 

NEGOCIACIÓN DA REGULACIÓN DAS COMISIÓNS 

DE SERVIZO NO ÁMBITO DA XUSTIZA GALEGA. 

 

O SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA  SPJ-USO Galicia, CIF 

G15380033, no seu propio nome e no  dos funcionarios que prestan os seus servizos  na nosa 

comunidade galega, mail spjusogalicia@fep-uso.es, e domicilio a efectos de notificacións no 

local sindical sito en C/Lalín nº 4 – Edificio Xulgados -  (locales sindicales)  36.209 de Vigo, por medio 

do presente expón a medio de denuncia e SOLICITA: 

SPJ-USO reitera solicitude de urxente convocatoria de mesa sobre comisións 

de servizo e publicación inmediata da correspondente orde que quedou a 

“medio negociar” en varias ocasións. 

É inaudito que tras múltiples mesas de negociación, algúnhas delas xa no ano 2017 (si 

2017, fai 4 anos…), a administración, coa complicidade de 2 sindicatos que no ano 2019 

tiveron a brillante idea de oponerse a unha “minucia” (a interpretación do termo 

“vacante”…) cando a negociación estaba case rematada e pendente de publicación, en 

outubro de 2019 a Xunta acordase pedir informe sobre esa “oposición” de dous 

sindicatos á asesoría xurídica, e hoxe, dous anos mais tarde, un tema de tanta 

trascendencia, siga sen avanzar e os sindicatos sigamos sen ter noticias nin do informe 

da asesoría xurídica, nin mesa de negociación ó respecto. 

Reiteramos que a regulación das Comisións de servizo é un asunto de máxima 

relevancia e trascendencia, e na actualidade mais se cabe, dada a inoperancia das 

bolsas de interinos que como sabemos están esgotadas, ademais da actualización do 

2020 da normativa de substitucións, que é mais restrictiva (esíxense 6 meses de 

servizos na praza dende a que participas) polo que gran parte das prazas que están 

saindo a substitución están a quedar desertas. 

Lembramos que a negociación do ano 2019 establecía qué prazas saían a comisión de 

Servizo e cales a substitución, e que as prazas vacantes como resultado das comisión de 

servizo debían sair a substitución e as vacantes en substitución cubriríanse por persoal 

interino. 
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É de urxente necesidade que Galicia debe ter de inmediato e sen mais demoras 

unha regulación propia e axeitada para a cobertura de prazas de conformidade co art. 

527 da LOPX e 73 do regulamento. 

O anterior beneficiaría a movilidade de tódolos traballadores (independentemente 

do seu destino, corpo ou titulación). 

En Galicia, a 5 de Abril de 2021. 

Fdo.: 34.995.617-J, en representación de SPJ-USO Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA 

R/ Madrid 2-4, 2ª planta, 15781, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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