
 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O grupo  parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), por medio 

da súa deputada Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate  

Plenario, relativa á creación de novos xulgados do social. 

 

Exposición de motivos 

 

O Consello Xeral do Poder Xudicial  aconsella que no caso de que un xulgado supere os 

735 asuntos anuais se cree un novo órgano xudicial. Os datos dos tres xulgado do social 

en Compostela rexistraron no exercicio 2014 unha media de entrada de asuntos de 

1.109, un 50% máis do aconsellado polo Consello Xeral do Poder Xudicial. 

Xulgados do social que ao rematar 2014 presentaban na capital galega un total de 

5.414 asuntos pendentes, cifra que dá razón da perentoriedade da demanda de 

creación dun cuarto xulgado do social en Compostela. 

Cómpre lembrar que mesmo na memoria dos xulgados e tribunais de Galicia do 2014, 

faise mención expresa da necesidade urxente e reiterada de creación de novos órganos 

xudiciais na Coruña e Vigo na xurisdición do social. 

Os atrancos para a efectiva tutela xudicial e a resolución en tempo razoable das causas 

estase a comprometer. As políticas austericidas dos gobernos do PP as paga a cidadanía 

sufrindo retrasos intolerables na administración de xustiza. 

Demanda ao respecto dun novo xulgado do social que é unánime entre as forzas sociais 

e políticas da cidade, agás o PP. 

 

 



 

 

Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate no Pleno: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a demandar do goberno central a creación 

dunha cuarta sala do social en Compostela, de dúas novas salas do social 

consideradas necesidades urxentes na memoria de xulgados e tribunais de 

Galicia, e da  praza do social no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

 

En Compostela, a 9 de novembro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 09/11/2015 13:20:39 
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