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JULIO BOUZA BOUZA, DNI 34995617jen representación do SINDICATO PROFESIONAL DE 

XUSTIZA integrado na UNIÓN SINDICAL OBRERA (SPJ-USO), telefono 600292730 , mail 

spjusogalicia@facuso.es,  e domicilio a efectos de notificacións en Rua Lalín 4 vigo locales 
sindicales 

ALEGACIÓNS  AO BORRADOR DE TRAXECTORIA PROFESIONAL  
 

MARCANSE EN VERMELLO 

 

Paxina 4 

Segunda. Traxectoria profesional ordinaria e número de graos  

Será requisito para o recoñecemento do grao superior do sistema transitorio de recoñecemento 

da progresión na traxectoria profesional do persoal funcionario a permanencia continuada ou 

ininterrompida do persoal funcionario do seguinte período de tempo mínimo para cada grao: 

Eliminar “ininterrumpida” e introducir una fórmula ou expresión alternativa para o caso dos 

funcionarios interinos.  

Terceira. Complemento adicional da traxectoria profesional  

En caso de que o/a funcionario/a acceda a un (grupo ou subgrupo eliminar ) corpo  superior a 

través dos procedementos establecidos de promoción interna ou de acceso libre, o período 

correspondente poderá computarse (correxir podera computarse  por computarase) como 

período de permanencia para os efectos de acceso ao grao que corresponda. Esta promoción 

ou acceso a un grupo ou subgrupo superior, non afectará ao grao de traxectoria xa recoñecido. 

. 

Se o acceso se produce nun grupo ou subgrupo diferente manterá o dereito a percibir o 
complemento de traxectoria correspondente ao grao ou graos recoñecidos no grupo ou 
subgrupo anterior, e comezará a progresión na traxectoria profesional no novo grupo ou 
subgrupo. 
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Debe recoller que o tempo traballado sobrante despois de consolidar un grao e non ser 

suficiente para acceder ao seguinte grao extraordinario ou ordinario débese ter en conta para o 

computo sucesivo. 

Cuarta. Encadramento no grao inicial no sistema ordinario 

No segundo semestre de 2022 tramitarase o sistema ordinario de encadramento para o acceso 

ao grao inicial daquel persoal funcionario que non cumpra os requisitos para acceder ao 

sistema extraordinario previsto neste acordo. Debe recoller que os anos que posúa teranse en 

conta. No caso contrario podería desencadear o noso xuízo problemas legais ó obviar a 

antigüidade de calquera traballador  de xustiza. 

Sexta. Concepto de  Sistema extraordinario  de recoñecemento da progres ión na 

traxectoria administrativa  

O sistema extraordinario ten por finalidade adiantar os tempos para o acceso aos distintos 

graos do sistema de carreira profesional, de xeito, que permita ao persoal cunha maior 

antigüidade acceder anticipadamente aos distintos graos da traxectoria profesional. De non ser 

así, recibirían o mesmo tratamento o persoal de novo ingreso e o resto.  Debe recoller que os 

anos que posúa teranse en conta.  No caso contrario podería desencadear o noso xuízo 

problemas legais obviar a antigüidade de calquera traballador  de xustiza. 

Oitava. Sistema extraordinario de acceso  dos graos I e II  

a. Acceso extraordinario ao grao II para aquel persoal funcionario que xa teña recoñecido 

o grao I, dentro do grupo ou subgrupo correspondente e acredite once anos de 

antigüidade  a 31.12.2021 para os corpos de Auxilio e Tramitación  e 31/12./2022 para 

Forenses e Xestión 

Debe recoller que os funcionarios do corpo de Xestión e Forenses que ao 31 de decembro de 

2022 teñan 11 anos de antigüidade e desenvolvesen o grao 1 empecen o desenvolvemento do 

grao dous o 1 de xaneiro de 2023 

b. Acceso extraordinario ao grao I para aquel persoal funcionario que acredite cinco 

anos de antigüidade a 31.12.2021. 



 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICA TO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.  

 SANTIAGO: Manuel  Tejada  654737422  A CORUÑA: Roberto 617685531 - Eugenia  655455702 – Antonio  626423553      FERROL: Maribel 678654937  

LUGO: Rodrigo  605739886   OURENSE: Fran  660450226   PONTEVEDRA: Nilo  615496257   VIGO: Julio  600292730 - Yoli  655770994 

Email xeral para Galicia  spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog  http://spjusogalicia.wordpress.com  
  

1. Poderá participar neste réxime extraordinario o persoal funcionario que cumpra os seguintes 

requisitos: 

a. Estar en situación de servizo activo (ou en calquera outra situación administrativa 

que supoña reserva de praza). Ou formar parte das bolsas de traballo ou reserva de 

xustiza. 

Debe engadirse  o seguinte 

O grao extraordinario adquírese no corpo ou escala no que se teña a condición de 

funcionario/a de carreira o día 31 de decembro de 2021. Polo tanto, o tempo de servizos 

prestados con anterioridade a esa data, sexa cal fose o vínculo xurídico do/a empregado/a, 

computarase para os efectos de adquirir o grao no corpo ou escala ao que efectivamente se 

pertenza o día 31 de decembro de 2021 no corpos de Auxilio e Tramitación  e 31/12/2022 

Xestion e Forenses 

SPJ USO propón que a distribución das porcentaxes e anualidades sexan as seguintes ; 

PRIMEIRA OPCIÓN 

Desenvolvemento dos graos en dúas anualidades como primeira opción para todos 

os corpos con porcentaxes de 50% o primeiro ano e do 100% o segundo . 

SEGUNDA OPCIÓN 

Auxilio  y Tramitadores:                         Fo renses  e Xestores  

No 2022 o 70 %                                      No  2023  o   70 % 

No 2023 o 85 %                                      No 2024   o   85 % 

No 2024 o 100%                                     No 2025    o   100% 

 

Décima. Dispoñibilidade orzamentaria (eliminar esta clausula  ) 

Consideracións : 
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Como leva solicitando spj-uso dende o comezo da traxectoria profesional tratado con 

conselleria e con facenda :,  

Que se habilite a aplicación para a petición e encadre de acceso ao grao que corresponda 

desde o dia seguinte á consolidación do grao anterior ou desde o momento que se teñen os 

méritos e requisitos para acceder; este tema é de vital importancia para este sindicato. 

En Vigo, a 21/10/2022 

 

Julio Bouza Bouza, Coordinador SPJ-USO 


