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En vista dos acordos alcanzados nos distintos ámbitos territoriais, SPJ-USO considera necesario e urxente 

a revisión dos seguintes puntos do acordo, conforme ao disposto no mesmo: 

1.- Revisión do importe do CAT que perciben os traballadores/as, para garantir que manteñan unha 

posición por riba da media nacional, tal e como se recolle no punto 1 do citado acordo. 

2.- Crear e convocar a concurso de traslados as prazas que actualmente están ocupadas por 

reforzos que son potencialmente estruturais en base ao acordo asinado por este sindicato, por 

exemplo as fiscalías de das 7 cidades de Galicia, Xulgados de Vilagarcía, Ribeira, Viveiro, Caldas, Lalín, 

Betanzos, etc. e outros xulgados de Galicia claramente infradotados. 

3.- Con respecto a traxectoria profesional, solicitamos que de forma inmediata se inclúa XA Ó 

PERSOAL INTERINO, cunha apertura do grao extraordinario para aqueles funcionarios, tanto titulares 

como interinos, que non puideron acceder no seu momento, así como o avance  aos graos 

correspondentes dos corpos de auxilio, tramitación, xestión e forenses.. 

Solicitamos a dxx que calquera traballador/a de os corpos xerais da xustiza galega que este en 

condición de acreditar tanto requisitos como méritos para o acceso á traxectoria profesional, tanto 

do grao inicial como dos sucesivos poida facelo de maneira individualizada e desde o día seguinte 

ó cumprimento dos requisitos e méritos. Con esta medida aforraríase traballo á administración e 

posibles discriminacións aos compañeiros/as da xustiza, xa que unha vez que temos a aplicación 

na intranet sería un tramite moi sinxelo para calquera traballador/a. 

 

 

Ante as numerosas consultas que nos estades a facer e a confusión xerada polas distintas regulacións 

que existen no ámbito da administración sobre este tema, SPJ-USO púxose en contacto coa dirección 

xeral de Xustiza para que nos aclarase a situación actual. Pola dirección xeral garantíusenos  a 

continuidade do teletraballo nas mesmas condiciones actuais, e dicir, segue vixente a ORDE 

JUS/504/2020 de 5 xuño, pola que se activou a fase 3 do plan de desescalada para administración 

de Xustiza ante a COVID-19. 

Lembrade que actualmente estamos na fase 3 do plan de desescalada que contempla, resumidamente, 

que se non poderá superar o 40% do persoal teletraballando simultáneamente, o horario ordinario é o 

presencial e a presencia mínima de 2 días a semana na oficina. 

Asimesmo, recordamos que aínda está pendente de publicación desde o mes de marzo a resolución pola 

que se regula a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na admón. de Xustiza. A propia DXX 

manifesta que unha vez publicada se rexerá pola devandita orde. Mentres tanto, seguiremos rexéndonos 
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por plan de desescalada actual. Polo tanto non nos afecta nin a regulación dos corpos xerais de Xunta de 
Galicia nin a da AGE. 

 

 
Os funcionarios de xustiza de Galicia, sofren unha discriminación retributiva con respecto ao resto de 

funcionarios de Galicia “O CHAMADO IPC GALLEGO” SPJ USO solicita que se elimine este termo por 

carecer de utilidade hoxe en día e que a súa contía (entre 10 a 15 euros mes) sexa integrada no 

complemento transitorio de posto ou complemento específico. 

 
 

 

SPJ-USO volve a reiterar a súa petición para que se implanten en Vigo e Coruña as gardas de 24 horas. 

Ambas cidades son as únicas grandes cidades de España que no dispoñen deste sistema. Cremos que 

coa chegada dos Fondos de Cohesión Europea é o momento para acabar coa discriminación que sofren 

ambas cidades e implantar dunha vez por todas os sistema de  gardas de 24 horas. 

 

GUARDIAS DE 24 HORAS EN VIGO Y CORUÑA 

 

 

SPJ-USO presentou escrito dirixido a la DXX para que na Comisión Mixta DXX/TSXG na que se negocia o 

desenrolo e execución do plan global de reforzo para os xulgados con competencia en materia de 

violencia sobre a muller dos partidos xudiciais de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, 

Ourense, Pontevedra y Vigo, se inclúa: 

1. O reforzo destes xulgados polo menos cun funcionario do Corpo de Xestión ou de Tramitación 

Procesual e Administrativa. 

 

2. Que se proceda ó nomeamento de funcionarios de reforzo por cada novo xuíz de reforzo que 

se nomee como consecuencia da implantación y execución do citado plan de reforzo. 

 

3. Que o persoal destes equipos de apoio ó xuíz de reforzo deberá ser conformado por un 

mínimo de tres funcionarios, entre os que deberá haber un mínimo dun de cada corpo.. 

 

A ampliación das prolongacións de xornada que actualmente existen na totalidade dos xulgados afectados 
por este plan, recuperando as que se eliminaron de maneira inxustificada no verán. 

 

 SPJ-USO: Sindicato maioritario na Xustiza galega 

 FEITOS, non palabras!!! 

IPC GALEGO 

PLAN GLOBAL DE REFORZO NOS XULGADOS CON COMPETENCIA EN 

MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER DE A CORUÑA, FERROL, 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, LUGO, OURENSE, PONTEVEDRA E VIGO 

 

GARDAS DE 24 HORAS EN VIGO E NA CORUÑA 
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