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Borrador de ORDE do ..................... de ....................... de 2020 pola que se modifica a  Orde 

do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir pos-

tos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Ga-

licia. 

 

A Lei orgánica do poder xudicial 6/1985, do 1 de xullo, prevé no seu artigo 472.2 que por razóns de 

urxencia ou necesidade se poderá nomear persoal funcionario interino, que desenvolverá as fun-

cións propias dos corpos de persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza mentres non 

sexa posible o seu desempeño por persoal funcionario de carreira ou permanezan as razóns que 

motivaron o seu nomeamento. 

O artigo 489 da dita lei orgánica determina que o Ministerio de Xustiza ou, se é o caso, os órga-

nos competentes das comunidades autónomas que recibisen os traspasos de medios persoais para o 

funcionamento da Administración de xustiza serán competentes para o nomeamento de persoal 

interino, de acordo cos criterios obxectivos que se fixen na orde ministerial ou, se é o caso, na dispo-

sición da comunidade autónoma que recibise os traspasos de medios persoais para o funcionamento 

da Administración de xustiza. 

En virtude do establecido no artigo 20.1 do Estatuto de autonomía de Galicia e da transferencia 

de funcións á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de medios persoais ao servizo da Admi-

nistración de xustiza, realizada a través do Real decreto 2397/1996, do 22 de novembro, e asumida 

pola Xunta de Galicia a través do Decreto 438/1995, o persoal funcionario do corpo de médicos fo-

renses e mais dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e adminis-

trativa e de auxilio xudicial dependen organicamente da comunidade autónoma. Esta dependencia 

instruméntase a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, á cal lle corresponden as competencias nesta materia, segundo o Decreto 227/2012, do 2 de 

decembro, polo que se estableceu a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e o Decreto 74/2018, do 

5 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza.   

De conformidade coa normativa citada, mediante a Orde do 4 de outubro de 2018 (DOG  núm. 

204, do 25 de outubro de 2018) regulouse a selección e nomeamento de persoal interino para cubrir 

postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. 

Con posterioridade á publicación da citada Orde do 4 de outubro de 2018 foron convocadas as 

correspondentes bolsas de interinos por Resolución do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de 

Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da 

Administración de xustiza en Galicia (DOG núm. 59, do 26 de marzo de 2019). 
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As bolsas actualmente en vigor, por diversas circunstancias, como o feito de ter un númerus 

clausus de integrantes, que nin sequera este número de posibles integrantes quedou cuberto nalgu-

na das bolsas da última convocatoria, ou a posibilidade destas persoas de solicitar da suspensión de 

chamamentos nestas, demóstranse insuficientes para dar cobertura as necesidades actuais de provi-

sión de postos desocupados. 

Nestas circunstancias, a norma establece, no seu artigo 6, que, de se esgotar a bolsa de traballo, 

chamarase aos integrantes da bolsa de reserva; no caso de se esgotar tamén a bolsa de reserva, e 

mentres non se formen novas bolsas, ofreceráselles a posibilidade de aceptar voluntariamente o 

nomeamento aos integantes da bolsa do corpo inmediatamente superior, e subsidiariamente aos do 

corpo inmediatamente inferior que posúan os requisitos exixidos para o posto concreto; no caso de 

non existir ningún, poderase chamar aos solicitantes que, baremados, non fosen incluídos na bolsa 

de reserva, e, por último, poderase acudir ás listas do servizo público de emprego da Comunidade. 

Este sistema supón, en numerosas ocasións, a necesidade da cobertura dos postos a través do 

servizo público de emprego, o que implica a tramitación, para cada chamamento, do corresponden-

te procedemento de concorrencia competitiva, coa conseguinte demora na cobertura da praza; de-

mora que pretende evitarse coa modificación recollida na presente orde, na busca, tal e como esta-

blece o artigo 489 da lei orgánica do poder xudicial, do establecemento dun procedemento áxil que 

respecte, en todo caso, os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. 

A modificación prevé, en consecuencia, coa finalidade dunha máis áxil cobertura das necesida-

des de persoal, a posibilidade de que, aquelas persoas que tivesen algún exame aprobado dos pro-

cesos selectivos realizados para o corpo de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual 

e administrativa ou auxilio xudicial dende a convocatoria das bolsas vixentes, poidan solicitar a inclu-

sión nas bolsas do respectivo corpo; establecendo as condicións, no seu caso, desta inclusión. 

Igualmente esta posibilidade se establece para aquelas persoas que fosen chamadas a través do 

servizo público de emprego, sempre que acrediten dous meses de servizos prestados no corpo co-

rrespondente a bolsa cuxa inclusión solicita.  

Por tanto, logo de negociación coas organizacións sindicais con representación na Mesa Sectorial 

de Xustiza, e no exercicio das atribucións conferidas segundo o artigo 38 da Lei 16/2010, do 17 de 

decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómi-

co de Galicia, así como polo artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da 

Xunta e da súa Presidencia, 

DISPOÑO: 
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Artigo único. Modificación da Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de 

persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Adminis-

tración de xustiza en Galicia 

Un.  A disposición adicional primeira queda redactada do seguinte modo: 

« Disposición adicional primeira. Solicitude de inclusión nas bolsas durante a súa vixencia.  

1. Para garantir que non se produzan desequilibrios nas bolsas, durante a vixencia destas só se 

permitirá unha vez o cambio de bolsa provincial por petición da persoa interesada.  

2. Cando unha persoa interina pertencente ás bolsas para postos reservados aos corpos xerais 

ao servizo da Administración de xustiza constituída noutra comunidade autónoma ou xerencia fixe o 

seu domicilio no territorio da Comunidade Autónoma galega poderá solicitar a inclusión nunha bolsa 

provincial desta comunidade. Para o efecto, achegará a documentación acreditativa dos méritos 

alegados, do seu cesamento e do novo domicilio.  

3. Aquelas persoas que tivesen algún exame aprobado dos procesos selectivos realizados aos  

corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa ou auxilio xudi-

cial dende a convocatoria das bolsas vixentes, poderán solicitar a inclusión nas bolsas do respectivo 

corpo. 

4. Así mesmo, aquelas persoas que fosen chamadas a través do servizo público de emprego e 

acrediten dous meses de servizos prestados, poderán solicitar a inclusión nas bolsas do corpo co-

rrespondente aos ditos servizos prestados. 

3. As  persoas solicitantes referidas nos aparados 1, 2, 3 e 4 anteriores, serán baremadas segun-

do o disposto nesta orde, computándose os méritos na data de convocatoria das bolsas vixentes. 

Segundo a puntuación obtida, incluirase ao final da bolsa que corresponda. A inclusión terá lugar no 

momento en que se produza unha exclusión que o permita, sempre que non se alteren as porcenta-

xes indicadas na correspondente convocatoria, nos termos indicados no artigo 7 da presente orde. 

Mentres que non se produce a dita inclusión, as persoas integraranse na listaxe de baremados, de 

conformidade coa puntuación que lles corresponda». 

Disposición derradeira única. Entrada en vigor 

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela,     de      de 2020 


