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Julián González Rodríguez, D.N.I. 11959417 S, en calidade de Delegado Sindical del Sindicato de
Traballadores da Administración de Xusticia (STAJ) con domicilio a efecto de notificacións en Rúa Lalín, n°

4, sótano, edificio dos Xlugados de Vigo,

EXPÓN:

1.- Polas Xuntas Sectoriais de Xuíces de Instrución dos Partidos Xudiciais de A Coruña e Vigo presentouse

no mes de maio proposta de conversión ou cambio do sistema de gardas semanais dos oito xulgados de

instrución de ambos os partidos xudiciais en gardas de 24 horas con quenda rotatorio diario. Finalizado o

proceso de dación de conta e deliberación, por acordo de data 14 de xuño de 2019 a Sala de Goberno do

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiu informe positivo e elevou ao Consello Xeral do Poder Xudicial
dita petición, polo que é nesta instancia onde se atopa actualmente no seu trámite correspondente.

2.- Aínda que con carácter xeral é necesario que un partido xudicial conte con dez ou máis xulgados de
Instrución para que se aplique o réxime de 24 horas, como especifica o artigo 57.1 do Regulamento 1/2005
dos Aspectos Accesorios das Actuacións Xudiciais, esa mesma norma no seu artigo $9.5 permite que o

CGPJ acorde, en atención ao volume de asuntos penais tramitados, á poboación correspondente ao

territorio do partido xudicial e ás características da súa organización xudicial, a proposta da Xunta de Xuíces
e da Sala de Goberno do TSJ correspondentes, que cidades que teñan oito Xulgados (como Vigo e A

Coruña) dispoñan deste sistema.

3.- Nese mesmo artigo establécese que o CGPJ emitirá o seu Acordo previo informe do Ministerio de

Xustiza e da Comunidade autónoma con competencias en xustiza, como é o caso de Galicia. Postos en

contacto co CGPJ infórmasenos que actualmente se atopan á espera da recepción dos dous informes, e é
por este motivo que nos diriximos a vostedes.

4.- Desde o sindicato STAJ mostramos o noso máis absoluto apoio á petición efectuada polas Juras

sectoriais de Xuíces de Instrución da Coruña e Vigo, que xa conta co informe favorable do TSJG. Cremos

que é o momento adecuado á vista da millora na evolución económica, en oposición ao ocorrido no ano

2011 cando os informes foron negativos pola crise económica e o intento de implantación en Galicia deste
servizo quedo paralizado.

Dos parámetros examinados polo CGPJ para acordar a súa creación establecidos no artigo 59.5

mencionado, o da "poboación correspondente ao territorio do partido xudiciar' debe ser, sen dúbida, ao

que só se deberia atender, pois é o máis obxectivo. E atendendo a este dato obxectivo, o partido xudicial da

Coruña cunha poboación de 378.400 e o de Vigo con 337.700 son moi similares a outros onde xa está
instalado o servizo de garda de 24 horas como Alicante, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, ou máis

recentemente o de Córdoba. Por tanto A Coruña e Vigo cumpren, en virtude deste criterio, o requisito do
Regulamento 1/2005 de Aspectos Accesorios ás Actuacións Xudiciais.
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Igualmente en canto ao número de asuntos penais, as dúas cidades galegas teñen estatísticas similares a

cidades onde como xa dixemos contan co sistema de 24 horas. Novamente debemos concluír que

analizando este requisito confírmase a posibilidade de que en Galicia instáurese o servizo solicitado en

ambos os partidos xudiciais.

O CGPJ, o Ministerio de Xustiza e a Xunta de Galicia teñen unha débeda coas cidades da Coruña e Vigo, de
todas as cidades con oito Xulgados de Instrución Vigo e A Coruña son as únicas que non contan con este

servizo. Trátase de dúas cidades cun importante tecido industrial e gran movemento de poboación non

fixa, ao recibir a diario unha gran masa de cidadáns por motivos laborais como polo movemento de turistas

que ambas as cidades atraen, non podemos esquecer que as dúas contan mesmo con portos marítimos nos

que desembarcan diariamente un importante número de turistas.

A Coruña e Vigo cumpren cos parámetros do CGPJ para poder contar con estas gardas de 24 horas e todos

os axentes xurídicos reclámano e apoian, Xuíces, Fiscals, LAJ, , Avogados, Procuradores, Funcionarios e

demais persoal da Administración de Xustiza. Melloraríase na resposta xudicial que pasaría a ser inmediata

e permitirá que se poidan iniciar dilixencias na cidade a calquera hora do día, non haberá ningún

impedimento para que quen fose obxecto dun ilícito penal ou teña calquera cuestión que resolver coa

Administración de Xustiza poida acudir as 24 horas do día, iso redundará nunha mellora xeral para as

gardas, para os cidadáns e para a defensa dos seus dereitos.

Por todo o exposto SOLICITO que por esa Dirección Xeral de Xustiza remítase ao Consello Xeral do Poder
Xudicial o máis axiña posible informe favorable á implantación nos partidos xudiciais da Coruña e Vigo do

servizo de garda de 24 horas con quenda rotatorio diario.

En Vigo a 26 de Sete• •bro de 2019.

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Rúa Madrid, 2-4, 2 -o piso- Fontiñas

15781 Santiago de Compostela.-
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