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Reitera ante esa Dirección Xeral de Xustiza que: no Xulgado mixto núm. 4 de Betanzos só existe unha praza de
funcionario do Corpo de Auxilio Xudicial, desde que se creou o devandito Xulgado.

Enacta de xunta de xuíces do partido xudicial de Betanzosde data 21 de decembro de 2010 procedíase a informar
por dita Xunta, que a plantilla de persoal aprobada para o devandito xulgado, tan só conta cun funcionario do
corpo de auxilio xudicial, no resto de xulgados o persoal de funcionario do corpo de auxilio xudicial son dous, non un
como siocorre no xulgado mixto número catro.

Asímesmo, na devandita acta maniféstase, que tal dotación resulta insuficiente tendo en conta o volume de entrada
de asuntos civís e penais de cada Xulgado, aquí temos que lembrar que cando este xulgado mixto núm. 4 entrou en
funcionamento, o resto de xulgados tivo unha exención total de asuntos durante 6 meses, salvo todo aquilo que por
antecedentes corresponda ao resto dos xulgados a exención só afectará os asuntos nos que non exista antecedentes
nos outros Xulgados polo que, polo menos un 25%do total de asuntos que se rexistranpolo ServizoComún de Rexistro
e Repartición seguirán repartíndose aos Xulgados núm. 1, 2 e 3. É dicir o Xulgado mixto "úrn. 4 absorbeu naquela
época un 75%de asuntos.

De todo isto é coñecedora esa Dirección Xeral de Xustiza, que ao crearse devandito xulgado mixto núm. 4, non
renovou os reforzos que ata tal data existían no resto de xulgados. E ao Xulgado mixto núm. 4 dotouno tan só dun
funcionario de auxilio xudicial.

As funcionarios dos auxilios xudiciais, son dabondo coñecidas pola Dirección Xeral de Xustiza,pero iso se parece ser
que ditas funcións están infravaloradas, pois non entendemos como só un funcionario do corpo de Auxilio Xudicial,
puidese realizar todos eses labores que lIe corresponden: actos de comunicación, asistencia a sala, recollida e
repartición ordinaria do correo, cando non son as notificacións que ten que realizar no Centro Penitencia de Teixeiro
de carácter urxente, é dicir priman sobre o resto de funcións que obviamente teñen que esperar. Pero ata cando? Esa
é a pregunta que este sindicato realiza a esa DXX novamente; Temos que esperar ata a extenuación dése
funcionario, para que se dean conto do necesario que é a incorporación INMEDIATAe CON CARÁCTERURXENTE
doutro funcionario do corpo de Auxilio Xudicial ao Xulgado mixto núm. 4 de Betanzos!!!!!.

Asímesmo, e por último, consta na devandita acta do 21 de decembro de 2010 dar conta desa deficiencia á Xunta
de Galicia, Tribunal Superior de Xustizade Galicia e ao Consello Xeral do Poder Xudicial a fin de que se adopten as
medidas oportunas.

Ninguén adoptou ningunha medida, así pois en nome do STAJ SOLICITAMOSdésa DXXa creación dunha praza de
funcionario do corpo auxilio xudicial para o devandito xulgado, e mentres non sexo creada que sexo nomeado un
reforzo do corpo de auxilio xudicial.

A Coruña, 30 de novembro de 2016
Fdo. F.J. Filgueiras
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