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Sindicato de Traballado@s da Administración de Xustiza

Sindicato independiente y específico
SOMOS DE XUSTIZA

Contacta con nós:

A Coruña (Paco) 609.292.438
Ferrol (María) 658.615.515

Santiago (María Jose) 673.618.911
Pontevedra (Kike) 605.128.068

Vige (Julián) 647,401.860
Lugo (Jose Luis) 649.778.142

Ourense (Conchi) 655.805.810

Julián González Rodríguez, D.N.I. 11959417 S, en calidade de Delegado Sindical do Sindicato
de Traballadores da Administración de Xustiza (STAJ) con domicilio a efecto de notificaciones
en Rúa Lalín, n o 4, sótano, edificio dos Xulgados, Vigo,

EXPÓN"
1.- Que a Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regula

o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal

funcionario an servizo da Administración de xustiza en Galicia no seu artigo 3° an regular o
permiso por asuntos particulares dispón no apartado e) que "Osfuncionarios que esteandegarda

o día 24 de decembro ou o día 31 de decembro, agás que coincidan en sábado ou domingo, terán dereito a
un día máis. "

2.- Co mesmo sentido e igual redacción o apartado e) do art{go 18 da ORDE do 18 de xuño
de 2014 sobre os horarios e o calendario laboral das oficinas da Administración de xustiza en
Galicia para 2014 establece que "Opersoalfuncionario que estea de garda o día 24 de decembro nun
día 31 de decembro, agás que coincidan en sábado ou domingo, terá dereito a un día mãis. "

3.- Por tanto, o persoal que estivese de garda os días 24 e 31 de Decembro do ann 2018 ten
dereito a un día máis en concepto de permiso por asuntos particulares, an cumprirse a única
condición de non coincidir en sábado nin en domingo. Ningunha das dúas normas fai
distinción entre garda de permanencia e de dispoñibilidade, nin esixe que na garda de
permanencia débase asistir de forma efectiva an xulgado, polo tanto debe concederse ese
permiso a todo o persoal que estivese de garda en cada un dos partidos xudiciais de Galicia,
como xa se fixo no ann 2015, último ann que esas datas coincidieron en día de semana.

Por todo o exposto SOLICITO que pór esa Dirección Xeral recoñézase e concédase o día
adicional en concepto de permiso por asuntos particulares os/as traballadores/as que
estiverón de garda e o soliciten nos xulgados de Galicia os días 24 e 31 de decembro do
2018.

DIRECCIÓN XERAL DE XUS
Rúa Madrid, 2-4, 2° piso - Fontiñas
15781 Santiago de Compostela.-
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