
                                    Sindicato independiente específico  

 

 

 
                                                                                                                                                

    

Staj, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. 
Único sindicato Independiente y Específico de la Administración de Justicia 

Sindicato de 

Trabajadores de la 

Administración de 

Justicia 

             

SOMOS DE XUSTIZA 

 

CONTACTA CON NÓS:  

 

A Coruña (Paco) 609.292.438  

Ferrol (María) 658.615.515 

Santiago (María José) 673.618.911 

Pontevedra (Kike) 605.128.068 

Vigo (Julián) 647.401.860 

Lugo (José Luis) 649.778.142 

Ourense (Conchi) 655.805.810 

 

e-mail:stajgalicia@gmail.com 

 
 

 

 

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 

Rúa Madrid, 2-4 2º andar- Fontiñas 

15781- Santiago de Compostela 

 

 

O día 4 de xaneiro do 2018 púxose a disposición do persoal de xustiza un modelo de solicitude 

de participación voluntaria no plan de recuperación do traballo según o Acordo publicado no 

D.O.G. o 30 de maio de 2018. 

 

Outórgase un prazo de 4 días para solicita-la inclusión nun plan de recuperación do que non sabe 

absolutamente nada, unha petición a cegas. 

 

STAJ púxose en contacto coa Dirección Xeral en Santiago e aínda están a debatir cómo se vai 

facer. Non puideron aclarar ninguna dúbida e o único que nos trasladaron é que están a valorar 

se van facer  unha bolsa ou non de persoas para recuperar o traballo.  

 

Por todo o exposto, dende STAJ solicitamos a aclaración polo miúdo da comunicación relativa ó 

plan de recuperación do traballo. En concreto, solicitamos a aclaración das seguintes dúbidas:  

 

 ¿Cando comeza o plan de recuperación? É importante de cara á solicitude de vacacións 

tendo en conta os meses no que nos encontramos. 

 

 ¿Pódense elexir con flexibilidade os días e as horas nas que se vai recuperar o traballo por 

cada funcionario/a ou veñen impostos? 

 

 ¿Pódese renunciar á participación no plan de recuperación? ¿En calquera momento? 

¿Sen xustificación algunha? ¿Coa comunicación é suficiente? 

 

 Se teñen pensado elaborar unha bolsa de traballo da que boten man no caso de que 

nalgún órgano xudicial  ninguén se apunte ó plan ou ben sexa insuficente o número de 

funcionarios/as anotados e a carga de traballo sexa superior. En caso de que se constitúa 

esta bolsa se é posible renunciar sen xustificación alguna e en calquera momento e se é 

posible que poidan enviar á xente fóra da localidade do destino actual polo feito de 

pertencer a esta bolsa. 

 

 As horas que se fagan e excedan das contempladas no  plan de recuperación para un 

xulgado en concreto,  ben porque porque hai declaracións longas ou ben no caso dos 

auxilios xudiciais onde a celebración de vistas poida exceder desas horas,  as horas 

excedentes ¿vanse abonar ou pérdense? 
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 Se alguén está cunha substitución e no tempo que dure o plan de recuperación debe 

volver ó seu destino actual, ¿qué pasa co plan de recuperación se está pedido no primeiro 

órgano?  

 

 Se alguén está nunha substitución vertical, ¿a hora extra van a pagala polo corpo no que 

está substituindo ou ó que pertence en orixe?. 

 

 Se alguén está actualmente de baixa e se reincorpora con posterioridade ó día 7 de xuño  

¿pode acollerse ó plan de recuperación cando lle den a alta? 

 

 Se o plan de recuperación está elaborado pola Fiscalía e o TSJ, ¿cal é o órgano 

encargado de valorar o plan de recuperación que afecta ó corpo de Médicos Forenses? 

 

 Se algún auxilio xudicial non quere apuntarse ó plan de recuperación ¿quén celebra as 

vistas e que persoal de auxilio se fai cargo das notificacións xeradas como consecuencia 

do plan de actuación? 

 

 

 

Por todo o exposto 

 

STAJ SOLICITA: 

 

Que pola Xunta de Galicia se ACLARE  con carácter URXENTE tódalas cuestións plantexadas 

neste escrito e, ante tal cantidade de dúbidas, amplíen o prazo para presenta-las solicitudes ata 

que poidan proporcionar máis información sobre os efectos de apuntarse a este plan de 

recuperación do traballo. 

 

 

 

Asdo. Concepción López Estévez 

 

Delegada de STAJ en  OURENSE 
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