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Resolución do 24 de setembro de 2008, do
tribunal designado para xulgar o proceso
selectivo para o ingreso, pola quenda de
promoción interna, no corpo superior da
Administración da Xunta de Galicia (gru-
po A), nomeado pola Orde do 25 de febrei-
ro de 2008, publicada no Diario Oficial de
Galicia número 43, do 29 de febreiro, pola
que se fan públicos diversos acordos do tri-
bunal e se abre o prazo para presentar a
documentación relativa á fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o día 24 de setembro de
2008, o tribunal nomeado pola Orde do 25 de febreiro
de 2008, publicada no DOG nº 43, do 29 de febreiro,
e modificado polas ordes do 12 de abril de 2008 (DOG
nº 66, do 7 de abril) e do 12 de maio de 2008 (DOG nº
92, do 14 de maio), encargado de xulgar o proceso
selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción
interna, no corpo superior da Administración da Xun-
ta de Galicia (grupo A), convocado pola orde da Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza do 4 de outubro de 2007, publicada no DOG
nº 195, do 8 de outubro, adoptou os seguintes acordos:

Primeiro.-Desestimar as alegacións presentadas
polos/as aspirantes en canto ás puntuacións do
segundo exercicio da fase de oposición do proceso
selectivo para o acceso, pola quenda de promoción
interna, ao corpo superior da Administración da
Xunta de Galicia (grupo A), feitas públicas por
Resolución do 8 de xullo de 2008 (DOG número
144, do 28 de xullo).

Contra estes acordos poderá interpoñerse recurso
de alzada ante o conselleiro de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza no prazo dun mes
contado desde o día seguinte á publicación desta
resolución, conforme o previsto no artigo 114 e
seguintes da Lei 30/1992, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Segundo.-Declarar a todos/as os/as aspirantes
exentos da realización do terceiro exercicio por ter
presentado a documentación xustificativa sinalada
na base II.1.1.3 da convocatoria.

Terceiro.-De conformidade co disposto na base II.2.3
da convocatoria, os/as aspirantes que superaron a fase
de oposición disporán dun prazo de 10 días hábiles,
contado desde o seguinte ao da publicación desta reso-
lución no Diario Oficial de Galicia, para presentar a
documentación relativa á fase de concurso, que debe-
rán dirixir á Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral da Función
Pública (edificio administrativo San Caetano, Santiago
de Compostela) de acordo co procedemento estableci-
do para o efecto pola Dirección Xeral da Función
Pública na súa Resolución do 19 de setembro de 2008,
publicada no DOG nº 186, do 25 de setembro.

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2008.

Marta Pérez López
Presidenta do tribunal

Resolución do 24 de setembro de 2008, da
Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai
pública a convocatoria de selección de res-
ponsables operativos de calidade e coordi-
nador operativo no marco de implantación
do sistema de xestión de calidade nas ofi-
cinas de fiscalías de Galicia.

A Dirección Xeral de Xustiza, co fin de implantar
un sistema de xestión de calidade nas oficinas de
fiscalías de Galicia segundo a norma UNE-EN ISO
9001:2000, precisa designar funcionarios dos cor-
pos xerais ao servizo da Administración de xustiza
en Galicia que asuman as tarefas propias de respon-
sables operativos e coordinador operativo para
garantir o éxito do proceso de implantación do
devantido sistema de xestión de calidade.

I. Responsables operativos: seleccionarase un res-
ponsable para cada unha das seguintes oficinas: fis-
calías provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pon-
tevedra, fiscalías de área de Santiago de Composte-
la e Vigo.

A) Requisitos:

-Os solicitantes terán que ser funcionarios titula-
res do corpo de xestión procesual e administrativa
con destino en calquera das oficinas das fiscalías
provinciais ou de área de Galicia, tendo preferencia
os funcionarios destinados nas oficinas antes sinala-
das para o caso de empate na valoración dos méritos.

-É requisito imprescindible de participación
posuír coñecementos de informática debidamente
acreditados.

B) Funcións xenéricas:

-Elaboración da documentación do sistema da
calidade (manual de calidade, procedementos
xerais, especificacións de servizo e instruccións).

-Apoiar e colaborar co coordinador operativo
informándoo sobre aquelas cuestións relativas ao
funcionamento da súa oficina de fiscalía no marco
do sistema de xestión de calidade.

-Asegurar e manter o Sistema de Xestión de Cali-
dade dentro do ámbito da súa oficina de fiscalía,
xestionando: tratamento das non conformidades,
accións correctivas/preventivas que xurdan no
ámbito da súa oficina de fiscalía, cumprimento dos
obxectivos da calidade establecidos pola dirección
do sistema, seguimento e control dos indicadores de
calidade que se definan para a súa oficina e arquivo
dos rexistros do sistema de calidade relativos á súa
oficina.

-Informar os representantes institucionais sobre o
desenvolvemento do sistema.

II. Coordinador operativo: un posto.

A) Requisitos:

-Deberá ser funcionario do corpo de xestión proce-
sual e administrativa con destino na Fiscalía Supe-
rior de Galicia.
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-É requisito imprescindible de participación
posuír coñecementos de informática debidamente
acreditados.

B) Funcións xenéricas:

-Colaborar coa dirección do sistema revisando a
documentación do sistema da calidade elaborada.

-Manter contacto permanente coas oficinas de fis-
calía e os seus responsables operativos co obxecto
de coordinar a información necesaria para o segui-
mento conxunto do sistema de calidade.

-Elaborar periodicamente os borradores de infor-
mes de seguimento do sistema baseándose na infor-
mación achegada polos responsables operativos do
sistema.

-Informar a dirección do sistema sobre calquera
necesidade de mellora detectada ou comunicada
polas oficinas de fiscalía.

-Coordinar a realización das auditorías internas da
calidade.

-Informar periodicamente o representante da
dirección do sistema sobre o seu desenvolvemento
xeral.

-Asistir e participar nas reunións do Comité de
Calidade.

III. Méritos: teranse en conta os seguintes:

-Cursos de linguaxe xurídica galega.

-Cursos que acrediten o coñecemento de informá-
tica a nivel de usuario (Open Office).

-Experiencia acreditada no uso de aplicacións
informáticas de xestión (Fortuny).

-Cursos de formación de Relacións no equipo de
traballo, Habilidade de atención e organización
xudicial.

IV. Valoración dos méritos:

-Por cada curso igual ou superior a 15 horas lecti-
vas e ata 40 horas lectivas: 0,30 puntos por curso.

-Por cada curso superior a 40 horas lectivas e igual
ou inferior a 75: 0,50 puntos por curso.

-Por cada curso superior a 75 horas lectivas: 1
punto por curso.

-Experiencia: mediante a acreditación do respon-
sable da respectiva oficina na que fará constar o
tempo que o solicitante está a utilizar, de xeito satis-
factorio, a aplicación informática.

V. Retribución: os seleccionados prestarán os seus
servizos como colaboradores da Dirección Xeral de
Xustiza para a implantación do sistema de xestión
de calidade, e as súas retribucións faranse pola con-
tía e en concepto de prolongación de xornada:
330,56 € mensuais, que corresponden a unha pro-
longación da xornada laboral de dúas horas e media
semanais.

VI. Solicitudes:

As solicitudes realizaranse mediante a presentación
da instancia que, como modelo, se recolle no anexo I
desta convocatoria, xuntando a ela a acreditación dos
méritos en documento orixinal ou copia cotexada. A
Dirección Xeral de Xustiza poderá solicitar documen-
tación complementaria ou aclaratoria da xa presenta-
da, así como realizar as probas de avaliación oportu-
nas para acreditar os méritos alegados.

A falsidade ou ocultación de datos será motivo de
exclusión automática.

As instancias presentarase no rexistro da Direc-
ción Xeral de Xustiza, ou enviaranse por calquera
dos medios permitidos pola normativa reguladora do
procedemento administrativo.

VII. Prazo:

O prazo de presentación de instancias será de
quince días naturais contados a partir do seguinte ao
da publicación desta resolución no Diario Oficial de
Galicia.

Unha vez transcorrido o prazo de presentación de
instancias, non poderá renunciarse ás solicitudes
formuladas.

VIII. Comisión de valoración:

A selección e valoración dos méritos farase por
unha comisión designada para o efecto pola Direc-
ción Xeral de Xustiza.

IX. Resolución:

A publicación da resolución desta selección fara-
se na intranet de Xustiza da Xunta de Galicia no
prazo máximo de seis meses contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta resolución no Dia-
rio Oficial de Galicia, transcorrido o este sen que se
dictase resolución expresa, esta entenderase deses-
timatoria.

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2008.

Begoña Santos Fernández
Directora xeral de Xustiza

ANEXO

D./Dna... con DNI...funcionario titular do corpo de
xestión procesual e administrativa, con destino...

Solicita ser admitido na convocatoria publicada na
Resolución da Dirección Xeral de Xustiza do... para
o/s posto/s: (sinálese o posto ou postos para os que
desexa ser seleccionado conforme á resolución).

Méritos: (sinálense aqueles que deben valorarse
conforme o sinalado na resolución.

No caso de ser seleccionado comprométome a rea-
lizar as funcións correspondentes ao posto de con-
formidade co sinalado na resolución.

(Lugar e data)

Sinatura

Dirección Xeral de Xustiza


