
SINDICATO INDEPENDENTE E ESPECÍFICO DA ADMINISTRACIÓN DE 

XUSTIZA, SEN SUBVENCIÓNS NIN ATADURAS 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

                                  A CORUÑA (Paco) 609 29 24 38 (Mario) 673 28 83 22   FERROL (María) 658 61 55 15    SANTIAGO (Martín)  604 06 51 43       
                                 LUGO (Jose Luis) 649 77 8 142    OURENSE (Conchi) 655 80 58 10 

                                  PONTEVEDRA (Kike) 605 12 80 68    VIGO (Julián) 647 40 18 60 (Paulino) 677 68 91 16 

                               PODES VER A NOTICIA COMPLETA EN stajgalicia.blogspot.com 

                    SOMOS DE XUSTIZA 

GALICIA  

 
A/A XULGADO DECANO DE BETANZOS 

 

José Mario López Iglesias, representante de STAJ pola provincia da Coruña, exixe á 

Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia o inmediato cambio de ubicacion das 

dependencias do Decanato dos Xulgados de Betanzos.  

 

Despois de que se nomeara un funcionario do Corpo de Tramitación procesual e 

administrativa de reforzo para o Decanato de Betanzos, tras haberse solicitado en 

reiteradas ocasions por STAJ, o problema xurde agora, xa que o local no que se ubica 

o Decanato actualmente é un local cunha superficie de 6 metros cuadrados 

aproximadamente, no que teñen que traballar catro funcionarios, polo que as normas de 

seguridade e saúde no traballo e as distancias e medidas anticovid non se cumplen.  

 

Dende STAJ queremos manifestar que a solución a este problema pasa por mudar o 

Xulgado Decano, situado na planta un do edificio, e ubicalo onde está actualmente o 

despacho da Fiscalía. Situada na planta dous do edificio. Este despacho ten unha 

superficie aproximada duns vinte metros cadrados, polo que solventaría os problemas 

de distancias e comodidade dos funcionarios a hora de realizar a suas funcións. A 

Fiscalía ubicaríase no local do Xulgado Decano, lugar mais centrado no edificio, e cunha 

superficie dabondo para poder traballar nel e atender os profesionais que consideraran.  

 

O novo local do Decanato estaría situado nunha zona de fácil acceso, onde tanto as 

escaleiras de acceso a planta superior, coma o ascensor, estarían a excasos metros da 

súa entrada, cousa que xa se realizou nos Xulgados da Coruña, onde o Xulgado Decano 

que estaba sito na planta baixa, trasladouse a planta segunda, xusto a escasos metros 

das escaleiras e dos ascensores.  

Por todo elo, dende STAJ, SOLICITAMOS a ILMA. SRA. XUIZA DECANA a que proceda a 

realización das obras necesarias para o cambio de ubicación das dependencias do 

Decanato de Betanzos a ubicación manifestada anteriormente, ou a outra que garanta 

as medidas sociosanitarias exisidas nestes momentos, e no seu caso solicite da DXX o 

persoal e materiais necesarios para o traslado do Decanato a un local con maior 

superficie. 

En Betanzos a 8 de julio de 2021 
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