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SPJ-USO SOLICITA CONVOCATORIA URXENTE DE MESA 

DE NEGOCIACIÓN DA 3ª FASE DE LA DESESCALADA. 

O Ministro de Xustiza confirmou a data do 9 de Xuño para o inicio da fase 3 da desescalada da 
Administración de Xustiza, o que suporá a incorporación do 100 % do persoal. 

Cunha semana de marxe para que a Administración teña unha organización plena que 
permita garantir a saúde dos traballadores, dende SPJ-USO DENUNCIAMOS QUE OS 
ÓRGANOS XUDICIAIS GALEGOS NON ESTÁN PREPARADOS PARA O ARRANQUE DESTA 
FASE DE MANEIRA SEGURA, E ESIXIMOS QUE SE CUMPRAN TRES PUNTOS ESENCIAIS: 

1.- ELABORACIÓN DUN PLAN DERIVADO DUNHA NOVA AVALIACIÓN DE 
NORMAS ADAPTADAS Á NOVA SITUACIÓN QUE VIVIMOS. Que conteña unhas 

directrices claras e  concisas, onde se examinen todos os postos de traballo e establezan as 
medidas de protección que sexan necesarias, entre elas segundo o noso criterio destacamos 
como moi importante e de fácil realización o ESTABLECER EN CADA DEPENDENCIA 
XUDICIAL O AFORO MÁXIMO PERMITIDO, E INDICALO NOS ACESOS, como se establece de 
conformidade coas Instrucións realizadas o 9 de abril de 2020, ditadas polo Instituto Nacional da 
Seguridade e Saúde no traballo  onde se recollen MEDIDAS PREVENTIVAS XERAIS PARA 
GARANTIR A SEPARACIÓN ENTRE TRABALLADORES FRONTE A  COVID-19. Esta orde 

recolle no seu punto primeiro as medidas que garantan unha separación de 2  metros entre 
persoas. 

Para que poida manterse unha distancia de 2 metros entre persoas, deberase calcular o aforo 
máximo permitido en cada unha das estancias/salgas do centro de traballo, tendo en conta as 
dimensións de cada unha delas, a localización e dimensión do mobiliario, equipos de traballo, etc. 
e a distribución e dimensións dos postos de traballo.  

Isto deberá aplicarse, tamén, ás áreas de uso común (entrada/saída, vestiarios, aseos, 
comedores, corredores, etc.) e a aquelas circunstancias en que sexa necesario que persoas 
alleas á organización accedan ás instalacións da mesma (por exemplo: para a subministración de 
materias primas, reparación de avarías, etc.). 

A DATA DE HOXE, ESTES INFORMES DE PREVENCIÓN NON EXISTEN, 
ATOPÁNDONOS NUNHA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN FRONTE Ó RISCO QUE 
AFRONTAMOS E AS MEDIDAS PREVENTIVAS COAS QUE CONTAN AS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS XUDICIAIS E FISCAIS. 

 

2.-AMPLIACIÓN DAS QUENDAS DE  LIMPEZA e DESINFECCIÓN.  

Insistimos en que se debe realizar unha limpeza e desinfección exhaustiva;  é unha medida 
básica para eliminar os posibles focos de contaxio. A data  de hoxe, a limpeza nos órganos 
xudiciais É MOI DEFICIENTE, xa que esta non debe cinguirse unicamente ao baleirado de 
papeleiras e a pasar unha simple  fregona.  Neste momento, é necesaria a ampliación do persoal 
actual, porque como se van a establecer quendas de mañá e tarde, isto só deixaranos cunha 
marxe  escasa dunha hora para  desinfectar TODAS As INSTALACIÓNS E SUPERFICIES DE 
CONTACTO, ademais das salas de vistas que tamén estarán operativas e é necesario tamén a 
súa limpeza entre os actos que se realicen. 
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Desde  SPJ-USO consideramos que ademais é  necesario establecer un rexistro de limpezas de 
exposición pública, onde se indique data e hora de desinfección e que se estableza unha pauta 
de frecuencia de limpeza de acordo ás necesidades das instalacións. 

 

3.- TELETRABALLO. Este Sindicato apostou e segue apostando polo establecemento desta 

ferramenta, e foi pioneiro en elevar unha proposta á  DXX  con axuda de  moit@s  compañeir@s  
para  a súa implantación, xa que interesa o seu desenvolvemento por ser unha ferramenta 
fundamental neste momento e  para que se estableza como a clave do sistema que conforme a 
Modernización da Xustiza.  

Neste momento é unha gran medida para garantir as medidas de seguridade, ademais de que 
está a resultar efectivo e satisfactorio na maioría dos casos . 

 

INTERESA CONVOCATORIA DE MESA PARA  NEGOCIAR A 3ª FASE 

 

CONCILIAR  VIDA LABORAL E FAMILIAR 

DISTANCIA DE SEGURIDADE 

CONTROL DE ACCESOS 

PLAN DE CHOQUE DE MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS 

Polo que desde  SPJ-USO reiteramos que é momento de remar tod@s na mesma dirección e 
colaborar para loitar contra esta pandemia que nos está tocando vivir  e así poder saír desta crise 
sanitaria. 

Esiximos que  a Xunta de Galicia  asuma a súa responsabilidade cos traballador@s  galeg@s, xa 
que é sinxelo deixar que outros che marquen as pautas,  pero GALICIA debe tomar as súas 
propias decisións acordes  as  suas especiais características.  

SPJ-USO pide sensatez e arrimar o ombreiro todos xuntos, para que os  3000 traballadores da 
xustiza de Galicia e a cidadánia en xeral  deixemos atrás o COVID 19, 

Polo que desde  SPJ USO reiteramos que é momento de remar tod@s na mesma dirección e 
colaborar para loitar contra esta pandemia que nos está tocando vivir  e así poder saír desta crise 
sanitaria. 

POLO QUE SOLICITAMOS CONVOCATORIA URXENTE DE MESA DE 

NEGOCIACIÓN ONDE POIDAMOS CONCRETAR E DEFINIR TÓDOLOS PUNTOS 

ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE E DESENVOLVER UN PLAN EFECTIVO E 

SEGURO PARA A FASE 3 DA  DESESCALADA A PARTIR DO 9 DE XUÑO.  
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