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Staj, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. 

Sen subvención e sen ataduras 

   Sindicato independiente y específico 

SOMOS DE XUSTIZA 

 

José Mario López Iglesias, en calidade de Representante Sindical do Sindicato de 

Traballadores dá Administración de Xustiza (STAJ) pola Coruña,  con domicilio a efecto 

de notificaciones en Paseo das Cigarreras, 1, 15071, A Coruña e mail 

stajgalicia@gmail.com,   

   

EXPÓN: 

 

1.- A Seccion 4 da Audiencia Provincial da Coruña excede actualmente a carga de 

traballo que pode soportar en función do módulo de entrada de asuntos establecido 

pola Orde  JUS/1415/2018, do 28 de decembro, pola que se publica o Acordo entre o 

Consello Xeral do Poder Xudicial e o Ministerio de Xustiza para a determinación do 

sistema de medición da carga de traballo dos órganos xudiciais. Estes módulos de 

entrada, xunto coas circunstancias específicas dos distintos partidos xudiciais e a sua  

litigiosidade, servirán, entre outras, para valorar a adecuación da planta ás necesidades 

reais e para a valoración das medidas de reforzo e apoio que en cada caso resulten 

máis adecuadas. 

2.- Non imos reproducir neste escrito as estatísticas dos últimos anos desta Seccion 

pois a esa Dirección Xeral de Xustiza xa lle constan, polos escritos remitidos pola 

Letrado da Administracion de Xustiza desa Seccion, pero este exceso de carga de 

traballo sería suficiente como para pensar na adopción de medidas de reforzo. A 

maiores, esta situación vese agravada debido a que actualmente a Seccion 4 resolve 

todolos recursos relativos a clausulas de contratación abusivas e desa indole. Soamente 

o manexo e tratamento destes procedementos produce un aumento de carga de 

traballo que se debe ter en conta pensando na valoración de implantación de medidas 

de apoio e reforzo da Seccion.  

A conclusión clara é que ditos procedementos son repartidos entre varios funcionarios, 

dado que o seu trámite en exclusividade por unha funcionaria é inviable pola súa 

envergadura, e a carga de traballo que ten que soportar cada funcionario vese 

incrementada producindo unha saturación no seu traballo dificilmente sustentable, 

repercutindo negativamente no trámite dos demais procedementos e da resposta de 

calidade que se espera que un servizo público ofreza aos seus administrados que verán 

como os seus asuntos atrásanse inxustificadamente sen entender porque non se poñen 

os medios necesarios para avanzar nos demais procedementos. 
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3.- O parágrafo 2 do art. 472 da  LOPJ dispón que “Por razóns de urxencia ou 

necesidade, poderán nomearse funcionarios interinos, que desenvolverán as funcións 

propias dos devanditos corpos, en tanto non sexa posible o seu desempeño por 

funcionarios de carreira ou permanezan as razóns que motivaron o seu nomeamento.” 

Así mesmo a 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 Administración de xustiza en Galicia  dispón no seu art. 17 que cando, por 

circunstancias conxunturais, un órgano, servizo ou unidade da Administración de 

xustiza soporte unha carga de traballo extraordinaria poderase acordar o nomeamento 

de persoal interino de reforzó como medida  de apoio temporal. 

4.-  Este sindicato tivo coñecemento de que polo Letrado da Administración de Xustiza 

do Xulgado procedeuse segundo o acordado no art. 19.2 da  ORDE  do 4 de  outubro 

de 2018 formulando a correspondente petición de persoal de reforzo a través do  OPAX 

presentando un plan de actuación con indicación dos obxetivos para cubrir e o tempo 

de duración estimado do reforzó e ademáis remitiu escrito a DXX en ata 6 outubro de 

2021. 

Por todo o exposto informamos a esa Dirección  Xeral de  Xustiza da situación exposta   

e SOLICITAMOS que se nomee de forma urxente un funcionario do corpo de 

Tramitación ou de Xestión para a Seccion 4 da Audiencia Provincial da Coruña para dar 

resposta ao aumento de volumen de traballo pola sobrecarga do trámite ordinario da 

devandita Seccion. 

  

 

Na Coruña a 8 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA  

Rúa Madrid, 2-4, 2º piso – Fontiñas 

15781 Santiago de Compostela.- 
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