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RESULTADO DA MESA SECTORIAL DO 13 DE MAIO DE 2022.- NOVA ORDE DE 

SUBSTITUCIÓNS, CARREIRA PROFESIONAL E OUTRAS CUESTIÓNS 
 

O Venres 13 de maio celebrouse mesa sectorial para debatir como punto principal a nova orde 

de substitucións presentada pola Dirección Xeral. 

Desde SPJ-USO podemos congratularnos de que prácticamente todas as nosas peticións 

foron recollidas no texto presentado pola dxx. 

NOVA NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS: 

A dirección xeral comprometeuse a estudiar a nosa alegación relativa a posible interpretación errónea entre o art. 5.2 e 

o 16.2 do borrador, no sentido de que unha vez que cese un funcionario nunha substitución non quede penalizado 

durante un ano. 

Desgraciadamente dúas organización sindicais (UGT e a CIG) ameazaron con destruír todo o esforzo e traballo feito 

no beneficio de todos os traballadores da xustiza galega mediante a interposición de sendos recursos contra ás ordes de 

substitucións  e comisións de servizo. A pesar da experiencia negativa que todavía estamos a sufrir polos recursos 

temerarios interpostos contra a nosa traxectoria profesional, diversas organizacións sindicais insisten en xudicializar 

os intereses de todos os traballadores da xustiza, tanto os galegos como os de fóra da comunidade. 

GRAVE PROBLEMAS COAS NOTIFICACIÓNS DE LEXNET 

SPJ-USO denunciou na mesa sectorial de hoxe o problema xurdido coa nova aplicación de LexNet. Este sindicato 

considera INACEPTABLE que nas notificacións apareza o nome, apelidos e o DNI do funcionari@ que a practica. 

Desde este sindicato consideramos que esta actuación pode vulnera o dereito a protección de datos dos funcionarios da 

administración de Xustiza. Esiximos a DXX que artelle inmediatamente as medidas necesarias para terminar con esta 

práctica. 

A dirección xeral manifestounos que o CAU do Ministerio ía facer no día de hoxe unha intervención exprés para 

solventar inicialmente o problema coa aparición dos datos de que realiza a notificación nos novos documentos, para 

posteriormente solventaloa corrección de forma definitiva no panel de sinaturas. Parece ser que o cargar a nova 

versión de LexNet5.1 reproduciron un erro que xa se repetiu fai unhos anos. En todo caso, a dxx pensa que o lunes 16 

de maio a máis tardar, estará solventado está “incidencia”. 

SITUACIÓN ACTUAL DA TRAXECTORIA PROFESIONAL 

Dende o órgano director da administración de Xustiza en Galicia manifiestan que debido ós recientes cambios de 

goberno están a espera dos novos nomeamentos, sen que haxa cambios con respecto o fondo do acordo da traxectoria. 

BOLETIN SEMANAL DE NOTICIAS 

SPJ-USO GALICIA 

SEMANA DO 9 Ó 15 DE MAIO DE 2022 
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Tamén están pendientes do acordo que se alcance en función pública con relación o persoal interino dos corpos xerais 

da Xunta, que directamente inflúe na nosa traxectoria. 

OUTRAS CUESTIÓNS: 

▪ Bolsa de interinos: anuncia que a baremación provisional estará a finales deste mes de maio, sin que a día de 

hoxe poidan precisar datas para as listas provisionais nin as definitivas. 

▪ Prazas nova creación: Xa están aprobadas polo Ministerio as prazas de nova creación solicitadas desde 

Galicia. Únicamente queda por tramitar a modificación das RPTs das dúas prazas do Imelga e 11 de Fiscalía. 

A maiores dentro das de Fiscalía hai dúas prazas singularizadas que esixen un informe de Dirección Xeral de 

Función Pública e orzamentos. Lembrámosvos que todas estas prazas son fruto dos acordo firmados por SPJ-

USO no ano 2018 e seguintes, conseguidos con moito esforzo negociador por parte deste sindicato.ESTAS 

PRAZAS OFRECERANSE A COMISIÓN DE SERVIZOS. 

▪ Con relación a proceso de estabilización da Lei 20/2021 a dxx manifesta que en Galicia únicamente teñen 

constancia de 2 prazas suxeitas a este proceso. 

NOVAS PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN ENTRE TITULARES 

13/05/2022 
 

Na intranet de xustiza publicouse o pasado día 13 de maio novos avisos de desocupación de postos ofertados 

en substitución.  

 

 PRAZO DE SOLICITUDES:  16, 18 e 19 de maio. 

 Modelo de  solicitude: Anexo II bis 

 ***As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou 

horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal 

funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e 

prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, 

e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na 

norma. 
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DATAS DOS EXAMES DE PROMOCIÓN INTERNA DE XESTIÓN E TRAMITACIÓN 

O Ministerio de Xustiza informa que os exames de promoción interna serán 

despois do verán, probablemente na SEGUNDA QUINCENA DE SETEMBRO. 

• Manterémosvos puntualmente informados. 
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COMISIÓNS DE SERVIZO: PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS DE SERVIZO DO 

5/5/2022 

PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS CONVOCADAS O 
PASADO DÍA 5 DE MAIO DE 2022!!! 

Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de 
reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos 
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso 
contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día 

seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, 
reguladora da xurisdición contencioso administrativa. 

• A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos 
administrativos indicados na resolución. 

• En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da 
comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na 
resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no 
seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde 
obtida na valoración de solicitudes. 

 Accede ás adxudicacións definitivas:   

https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo 

ACCIÓN SOCIAL 2022: REUNIÓN DO 10-5-22 COA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA SOBRE A ACCIÓN SOCIAL 

O pasado 10 de maio de 2022, mantivemos reunión ca Dirección Xeral de 
Xustiza, na cal se nos presentou o borrador da Acción Social, sendo unha 
copia dos de anos anteriores remontándonos ata fai 12 anos. Dende SPJ-
USO, mostramos o noso rexeitamento ó borrador, instando a DXX a súa 
retirada e que se recollan e inclúan nun novo borrador as alegacións feitas 

por este sindicato na reunión de hoxe, como son:  

A reposición dos programas existentes antes do ano 2011, é dicir: o AXUDA POR FILLOS o AXUDA DE ESTUDOS DE 
FUNCIONARIOS E FILLOS o A INCLUSIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO PODEN SER O KRON. o E POR 
SUPOSTO MANTENDO O ÚNICO PROGRAMA QUE HAI NA ACTUALIDADE, O DE DISCAPACIDADE.  

E todo isto chegando o 1% da masa salarial, e non aportando a ridícula cantidade de 21.911 euros, nun colectivo de 
máis de 2.500 funcionarios, cando no ano 2011 sobrepasou os 200.000 euros.  

Dende SPJ-USO, seguiremos apostando por asistir a tódalas mesas de negociación en aras de seguir intentando 
mellorar as condicións de traballo tanto laborais como económicas, e non como fan outros sindicatos ca non 
presencia dos mesmos nas reunións. A DXX manifesta que remitirá o borrador os servizos xurídicos e unha vez 
informado, remitirase ó Doga para a súa publicación, prevéndose esta para dentro dun mes aproximadamente.  

Dende SPJ-USO lamentamos que a Xunta de Galicia manteña un ano mais os recortes na convocatoria de acción 

social para o noso colectivo e tentaremos por tódolos medios ó noso alcance recuperar outros programas de 

acción social como son fillos, estudios, sanitaria, transporte, etc….. Igualmente seguiremos loitando pola subida da 

porcentaxe de masa salarial destinada a este fin. POR UNHA ACCIÓN SOCIAL DIGNA!!! 
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