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Como resultado da mesa sectorial de xustiza celebrada o día 11-07-2019 STAJ solicita que a Dirección Xeral de
Xustiza inclúa dentro das prazas de nova creación que se van remitir ao Ministerio as seguintes, polas razón que se
exponen:

1 praza de tramitación no Xulgado de Instancia n° 4 de Ourense. Teñen un apoio dende hal OITO anos, que está
deixando de prestar labores de apoio a outros órganos e é inadmisibeel que non se cree a praza, cando o criterio é
que a partir de tres anos se considera que a necesidade é estructural.

1 praza de tramitación no Xultado de Primeira instancia e Instrucción n° 1 de Caldas de Reis. Teñen unha persoa
menos ca outros xulgados e outros partidos levando o Rexistro Civil. O propio Secretario Coordinador así o solicitou no seu
informe. E a única Iocalidade de Pontevedra que tendo Rexistro Civil ten unha persoa menos. Existe unha discriminación
palpable por esta circunstancia.

1 praza de tramitación ou xestión en cada un dos 3 xulgados de Vilagarcia motivado pola carga de traballo deste partido
xudicial e apoiado polo informe de TSJ e a estatística do Consello. Supera en máis do 50% o módulo de traballo
establecido polo CGPJ e vai aumentando de forma ininterrumpida. De feito hal un seguemento do propio Consello por mor
desta circunstancia.

4 prazas de tramitación para a Fiscalía de Pontevedra: hal un reforzo, pero é totalmente insuficiente e a carga de traballo
asumida por esta fiscalía é permanente, non é coxu ntural. A carga de traballo é tan desmesurada que o persoal actual non
pode facerlle frente. O atasco desta fiscalía é indiscutible

I praza de tramitación para a fiscalía de Vigo, aparte da praza proposta, solicitamos a creación de unha máis pola cantidade
de reforzos que están nomeados nesta fiscalía, do que se deduce a necesidade da creación da praza pola carga de traballo
continuada.

1 praza de auxilio para o Decanato de Lugo: por o exceso de traballo debido ás videoconferencias.

1 de tramitación para a fiscalía de Lugo: acaban de cesar a unha persoa de reforzo que ocupaba unha praza de máis de 3
anos e van nomear a outra persoa porque a necesidade da praza nesta fiscalía é estructural, non conxuntural. Polo tanto,
debe crearse de forma inmediata.

1 praza de auxilio na fiscalía provincial de A Coruña: polas mesmas razón expostas nos anteriores órganos. O exceso de
carga de traballo é indiscutible.

1 praza de auxilio no Decanato de Carballo: por exceso de traballo debido ás videoconferencias.

NOVOS XULGADOS

STAJ solicita que a Dirección Xeral inicie os trámites para solicitar ao Ministerio de Xustiza a creación de 7 órganos por
exceso de carga de traballo, no que non é suficiente crear "prazas soltas" para lograr unha solución efectiva ao problema de
carga de traballo e o conseguinte atasco que arrastran. Os datos sobre a carga de traballo excesiva está en mans da Dirección
Xeral, do TSJ e do Consello Xeral do Poder Xudicial.

¯ Xulgado bis) de familia para Ourense

¯ 3°XulgadodoPenalenOurense

* 40 Xulgado paraVilagarcía

¯ 2°Xulgado deViolencia Sobre a MullerenVigo

¯ 4°xulgado do Penal en Vigo

¯ 4° xulgado do social de Lugo

¯ 4° xulgado para Ribeira
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