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Comunicado de prensa 

O CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA MOSTRA A SUA PREOCUPACIÓN POLA FOLGA 

DE XUSTIZA E CHAMA AS PARTES A RETOMAR O DIÁLOGO 

 

A Coruña, 5 de febreiro de 2018. Ante a folga indefinida convocada polos funcionarios 

públicos ao servizo da Administración de Xustiza a partir do próximo día sete de febreiro, o 

Consello da  Avogacía Galega quere realizar as seguintes declaracións: 

 

 A folga anunciada levará inevitablemente un grave quebranto no funcionamento dun 

servizo publico tan transcendente para a cidadanía como o é a Xustiza.  

 

 Por esa razón realizamos un chamamento ás partes para que retomen o diálogo e 

para que colaboren activamente na consecución dunha solución satisfactoria para 

todos. Só así poderá garantirse o funcionamento da Administración de Xustiza en 

condicións adecuadas e darse resposta á prestación dun servizo esencial que é á vez un 

dos valores recoñecido no artigo 1 da Constitución Española.  

 

 A Avogacía confía no bo sentido de todos e apela ao sentido da responsabilidade, 

que debe imperar para superar o conflito 

 

Sobre o Consello da Avogacía Galega 

O Consello da Avogacía Galega, creado en 1993, é o órgano superior da administración 

colexial da avogacía galega, aglutinando a tódolos Colexios de Avogados de Galicia: A 

Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo. 

  

Así, ten por obxecto agrupar e coordinar os distintos colexios integrados, e asumir a súa 

representación en cuestións de interese común profesional, no ámbito autonómico. 

Como máximo representante da profesión en Galicia, o Consello vela polo correcto 

exercicio da profesión e é o máximo interlocutor perante a administración e a sociedade. 

Entre outras funcións, ocúpase de coordinar a acción dos Colexios de Avogados de Galicia, 

exercer o control deontolóxico dos seus membros, organizar o servizo de orientación 

xurídica e a quenda de oficio e procurar a formación continuada dos profesionais. 

 


