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SPJ-USO REITERA A RECUPERACIÓN DA FIGURA DO FORMADO R PARA RESOLVER A 
NECESIDADE DE FORMACIÓN PRESENCIAL INMEDIATA DAQUEL ES FUNCIONARIOS 
QUE SE INCORPORAN AOS SEUS NOVOS DESTINOS COMO CONSECUENCIA DO 
CONCURSO DE TRASLADOS ASI COMO ÓS INTERINOS QUE NON  TEÑAN EXPERIENCIA 
PREVIA OU BEN SE NOMEEN TITORES A FUNCINARIOS DO XU LGADO PARA QUE 
POIDAN DAR AS INSTRUCIÓNS E ENSINOS NECESARIAS ÓS C OMPAÑEIROS QUE 
DESCOÑECEN O PROGRAMA INFORMATICO, A MATERIA E O PR OCEDEMENTO. 

JULIO BOUZA BOUZA , en representación do Sindicato Profesional de Xustiza-Unión Sindical 
Obreira ( SPJ-USO), con domicilio, a efecto de notificacións, no local sindical, sito na C/ Lalín 
nº 4, edificio Xuzgados (locais sindicais), 36209 de Vigo, por medio do presente escrito 
EXPOÑO: 

   SPJ-USO leva tempo pedindo insistentemente á Dirección Xeral que dea algunha 
solución a esta situación que se repite todos os anos: 

De novo vai resolver o concurso de traslados do ano 21/22, sen que se deu unha 
solución á problemática coa que se atopan os xulgados que desde hai tempo vimos solicitando, 
dado que os funcionarios que toman posesión nos seus novos destinos, nin sequera coñecen 
Minerva e doutra banda na maioría dos casos, chegan a unha xurisdición na que nunca 
traballaron e descoñecen o trámite nos expedientes ou a forma de traballar nos Xulgados de 
Galicia, o que retarda de maneira xigantesca a aprendizaxe e doutra banda provoca que o 
atasco que xa existe previamente en case todos os xulgados de Galicia, prolónguese durante o 
triplo de tempo, que se houbese ou ben un formador ou un titor no xulgado que poida ensinar 
ao novo funcionario. 

Así mesmo, dado que as bolsas de interinos están completamente esgotadas e vai 
tardar tempo en liquidarse esta situación, en case todas as provincias de Galicia está a 
solicitarse á xente que está na OFICINA DE EMPREGO ( SEPE…) para cubrir tanto baixas 
laborais como xubilacións, etc. No momento da toma de posesión no órgano que lles han 
asignados, atópanse coa dificultade no manexo e utilización das diferentes aplicacións 
informáticas (Minerva, portasinaturas, visor, xunta arquivos, etc…) utilizadas Galicia, porque 
nunca traballaron e é a súa primeira toma de contacto co mundo da xustiza en case todos os 
casos. 

Estes problemas a maioría das veces téntase suplir deixando en mans de compañeiros 
a formación, que en moitos casos teñen o seu traballo atrancado e non poden perder tempo 
explicando aos novos compañeiros, ademais de ser algo que é competencia do empregador. 
De aí, a necesidade dun formador ou o nomeamento de titores nos xulgados que se impliquen 
no ensino destes novos funcionarios. 
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Os responsables dos órganos (Maxistrados/ as, Letrados/ as) que na maioría das 
ocasións debido ás presións polas estatísticas que lles son requiridas polo CGPJ ou ben por 
seguimentos realizados pola gran pendencia xudicial, queren resultados inmediatos, suficiente 
motivo para que os funcionarios de novo ingreso, como os que xa se atopan no órgano reciben 
esa presión extra, que en moitas ocasións chega á apertura de expedientes, por parte dos 
responsables do órgano, non brindando unha oportunidade dunha aprendizaxe adecuada. 

Á vista de todo isto, cabe dicir, que sería interesante pola DXX contar coa figura do 
FORMADOR in situ no órgano xudicial, para a axuda, formación e racionalización do traballo, 
así como a mellora da produtividade e dar definitivamente un impulso ao expediente dixital, tan 
necesario a día de hoxe, pois cabe lembrar que a Xustiza é un dos piares fundamentais no 
funcionamento do estado de benestar dos cidadáns ou ben o nomeamento de TITORES, que 
dado que teñen o coñecemento absoluto do funcionamento do xulgado, tamén podería ser 
unha opción para liquidar con inmediatez o problema, ata que a persoa xa poida manexar e 
avanzar soa no seu traballo. 

  Non podemos esquecer que o traballo nos Xulgados, por unha banda, é de gran 
delicadeza, confidencialidade e présa, por tanto, os erros, a tardanza e a mala atención ao 
cidadán, moitas veces é debido aos movementos de persoal que existe nos xulgados polos 
motivos antes expostos. 

  A chegada e aprendizaxe destes funcionarios novos, na maioría das ocasións 
liquidaríase cun rápido e boa aprendizaxe, para iso a figura do FORMADOR ou o nomeamento 
de TITORES nos xulgados onde chegue un novo funcionario, produciría efectos inmediatos no 
xulgado. 

É imprescindible garantir menos tempo de aprendizaxe para o comezo da súa nova 
etapa laboral nesta Comunidade Autónoma e hai que investir NECESARIAMENTE un tempo 
na formación dos mesmos. Pero a pesar das continuas queixas e repetirse a mesma situación 
recurrentemente cada ano, a DXX sempre parece esquecerse da súa RESPONSABILIDADE á 
hora de promover e facilitar a aprendizaxe ao longo de TODA A VIDA PROFESIONAL dos 
seus empregados públicos. 

Desde SPJ-USO solicitamos á DXX que dea un paso á fronte e asuma a súa 
responsabilidade neste asunto, e insistimos en que a formación debe de ser en todo caso 
PRESENCIAL, por non haber outro modo de resolver as dúbidas e incidencias que puidesen 
xurdir no desenvolvemento das tarefas asignadas en noso desempeño diario, ou ben o 
nomeamento de titores nos xulgados aos que cheguen estes novos funcionarios (en moitas 
CCAA existen e liquida o problema dos Xulgados). 

Por todo o exposto, SPJ-USO SOLICITA:  
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- A recuperación da figura do FORMADOR, para prestar formación presencial inmediata a 
todos os funcionarios que se incorporen aos seus novos destinos na CCAA de Galicia por mor 
do concurso de traslados, así como para funcionarios interinos sen experiencia previa e 
titulares que necesiten reciclarse para mellorar a produtividade, así como o impulso definitivo 
ao expediente dixital. 

-Ou ben o nomeamento de TITORES nos propios Xulgados, que poidan ensinar aos novos 
funcionarios. 

Fdo.: JULIO BOUZA BOUZA, con DNI 34.995.617-J en representación de SPJ-USO. 
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