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F. Filgueiras Jaspe, Delegado sindical por la provincia de Coruña del (STAJ) Sindicato de
Trabaadores de la Administración de Justicia.

EXPOÑO:

En data 30 de maio do presente ano, publicase a resolución pola que se lIe dá
publicidad ó acordo que acabou co conflicto na xustiza Galega de 2018.

Que no punto oitavo falábase dun plan de actuación e recuperación do traballo por
causa da folga e que se crearía unha comisión de seguimento do referido acordo entre as
partes asinantes do mesmo.

Ata o día de hoxe, todo o acordo, asemade a corruston de segulmento do mesmo, é
dun total oscurantismo, falla de información; non tendo os funcionarios da Administración de
Xustiza Galega coñecemento algún sobre dito plan e o seu desenrolo, salvo as noticias que
aparecen nos diarios, e que a menudo, por non dicir sempre son contraditorias entre sí; a
maiores, todos sabemos que esa Dirección Xeral de Xustiza, ten un ha ferramenta de
información oficial na Intranet, e que tanto gustou de utilizar durante a folga, e que agora en
que sí é necesaria, non a utillza.

Non é de recibo a falta de información a que nos ten acostumados a DXX, e que a día
de hoxe non se sepa qué xulgados entran ou non entran no plan de recuperación, as datas de
inicio e finaiización e quen vai participar.

A DXX ten a abriga de transmitir os traballadores da Xustiza Galega, unha información
veraz e transmitida a través de cauces oficiales.

SOLICITO:

Que por parte désa Dirección Xeral de Xustiza se informe ós funcionarios da Xustiza
Galega, a través da canle INTRANET, do contido do plan de actuación, referenciando os
Xulgados que participarán, o número de funcionarios actuantes e as datas de comezo e
finalización do plan de recuperación.
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