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O Director Xeral de Xustiza acaba de confirmar no seo da xuntanza do Comité de Seguridade e 
Saúde, que vanse instalar, inicialmente, 15 DESFIBRILADORES nos edificios 
xudiciais das 7 cidades galegas e posteriormente a petición de SPJ-USO, que se 
abrira unha nova fase de colocación de desfibriladores en todos os partidos 
Xudiciais de Galicia. Tamén nos adiantou que os encargados de velar polo seu uso e 
mantemento serán os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado e o persoal de 
seguridade privada. 

Esta é unha reivindicación histórica de SPJ-USO Galicia, que gracias a insistencia deste 
sindicato conseguise por fin a instalación deste elemento.  Desde este sindicato solicitouse que 
se proceda a ampliar a maior brevidade a instalación dos desfibriladores a todos ós órganos 
xudiciais coa correspondente formación o persoal destinado nos xulgados. 

 

 

 

Con respecto a situación creada tras o Real Decreto 286/2022 de 19 de abril, polo que se modifica 
a obligatoriedade do uso das mascarillas por mor da COVID, o Director Xeral manifestou que 
están a espera do informe do Servizo de Prevención de Riscos Laborais e que unha vez elaborado 
darase traslado as OOSS e publicarán as súas directrices na intranet xudicial. En todo caso, 
adiantóusenos que esta normativa irá na liña das “recomendacións” efectuadas 
tanto polo Ministerio de Xustiza como polo CGPJ. 

Por parte do DXX sinalouse que a incidencia actual da COVID nos xulgados ten unha tendencia a 
Baixa. No obstante, a Dirección Xeral de Xustiza continuará enviando as mascarillas  aos 
xulgados de Galicia, así como o resto de material de protección como ata agora. Seguirase tamén 
mantendo o reforzo de limpeza, matizando que o concentrarán nas horas de atención o público. 

 
 

 
En cuanto o borrador do protocolo sobre as situación de acoso laboral que a DXX adiantou hai 
uns días, ábrese un novo prazo de alegacións de 15 días para que as OOSS aleguen. 

Desde SPJ USO consideramos de vital importancia establecer de maneira urxente, algo que xa 
vimos reiterando desde hai moito tempo nos Comités de Seguridade e Saúde, e que é establecer 
un Protocolo que defina un procedemento de actuación claro nos supostos de acoso 
laboral de calquera natureza, de forma que se poidan evitar riscos para a saúde dos 
traballadores na súa contorna traballo e que asegure así mesmo o seu desenvolvemento persoal e 
profesional dentro da Administración pública.  

Dada a gravidade das mesmas, débense eliminar de raíz as posibles situacións tales como o acoso 
moral, sexual, por razón do sexo, discriminatorio ou outras situacións de violencia laboral. Todo 
iso débese realizar mediante actuacións que deben ser as adecuadas e que deben estar ben  
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definidas no devandito Protocolo, para que en caso de presentación de peticións ou denuncias, 
póidase facilitar por parte dos afectados a realización de accións dirixidas á corrección das 
consecuencias inadecuadas derivadas de situacións de calquera tipo de acoso laboral, en caso de 
confirmarse que a denuncia se acredite como real. Para iso a presenza das Organizacións Sindicais 
debe quedar garantida. Así mesmo deben impulsarse a mediación e no seu caso a investigación dos 
casos, facilitando e facendo máis transparente os feitos de denuncia, con confidencialización, así 
como establecer a implantación de medidas cautelares e sen dúbida protexer os dereitos das 
persoas acusadas, sempre respectando a presunción de inocencia con obxectividade e 
imparcialidade. 

 

 

Remate previsible da obra será en Xullo de 2021, podendo neste caso, empezar o traslado do 
persoal no mes de xullo. 

As prazas de aparcamento non son nominativas, utilizaranse por orde de chegada de cada 
funcionario, non debería haber problemas xa que hai mais de 300 prazas de aparcamento. 

Na actualidade o mobiliario está case completo, quedando pendente de instalación de armarios, 
unha vez se emita o certificado de fin de obra por parte do Concello, organizarase o traslado lo 
persoal. 

 

 

 

O Teletraballo continúa na Administración de Xustiza a petición deste Sindicato, e a dirección 
Xeral ten unha partida de 1700 0rdenadores portátiles para distribuír entre aqueles Xestores e 
Tramitadores que leven a cabo esta modalidade de traballo. 

 

 

 

Ante a falta de persoal nos xulgados Galegos a consecuencia de Xubilacións, prazas de nova 
creación, ausencia de persoal nas bolsas de interino, a Administración vese obrigada na necesidade 
da Oficina de Emprego. 

Estes traballadores non teñen experiencia e empezan nos seus postos de traballo con excesiva 
carga de traballo e encóntranse sen formación básica, sen coñecementos  tanto nas aplicación 
como nos procedementos.  

A dia de hoxe encontramos con situación conflitivas que chegan a provocar cadros de ansiedade en 
moitos compañeiros., polo que dende SPJ-USO consideramos e reiteramos resolver este problema 
de maneira inmediata, establecendo a figura de formador “in situ”, que garante a seguridade 
nos postos de traballo. 

 

CIDADE DA XUSTIZA EN VIGO 

 

TELETRABALLO  

 

CREACION DA FIGURA DO FORMADOR 

 


