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Publicación substitucións entre titulares 

Puntos quinto e sexto da Resolución do 07/05/08 DOG 15/05/08 
 

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución 
entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa 
cobertura por persoal do órgano, procédese á publicación das seguintes prazas: 

 

Prazo de presentación de solicitudes: 26, 29 e 30 de abril de 2019 

 

Órgano xudicial da desocupación: T.S.X. Sala Social  A Coruña 

Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CAX 

 

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. do Penal núm. 4 A Coruña 

Motivo da desocupación: Cambio situación administrativa Corpo: CTPA 

 

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. de 1ª Instancia núm. 4 Santiago de Compostela 

Motivo da desocupación: Liberación sindical Corpo: CTPA 

 

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. 1ª Instancia e Instrución núm. 1 Negreira 

Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CAX 

 

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. Contencioso-Administrativo n. 2 Lugo 

Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CTPA 

 

Órgano xudicial da desocupación: Audiencia Provincial Sección n. 5 Pontevedra (sede Vigo) 

Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CXPA 

 

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. 1ª Instancia núm. 5 Pontevedra 

Motivo da desocupación: Comisión de servizos Corpo: CTPA 

 

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. 1ª Instancia e Instrución núm. 1 O Porriño 

Motivo da desocupación: Cambio situación administrativa Corpo: CTPA 

 
 
 
 

Mentres que non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán de ser 
cubertas conforme ao anexo II bis, e só serán admitidas as peticións recibidas por algunha das 
seguintes canles: 

Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal 

Fax: 981546222 

A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado, e non deberá 
achegarse a documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral. 

mailto:servicio.persoal.xustiza@xunta.gal

