
 

 

ELECCIÓNS A SALA DE GOBERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE 

XUSTIZA DE GALICIA 2019 

PROGRAMA E CANDIDATURA DE XUÍZAS E XUÍCES PARA A DEMOCRACIA E NON 

ASOCIADOS/ASOCIADAS 

 

A SECCIÓN TERRITORIAL DE XUÍZAS E XUÍCES PARA A DEMOCRACIA DE GALICIA E 

COMPAÑEIROS/COMPAÑEIRAS NON ASOCIADOS/ASOCIADAS, decidimos participar na 

elección á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, mediante a 

presentación dunha candidatura conxunta, conformada de modo paritario, que reúne á 

vez notas de experiencia  e renovación, en canto a novas incorporacións á candidatura.  

As propostas que recollemos son froito da constatación dunha serie de melloras que 

consideramos que poden facer máis proveitoso o funcionamento da Sala de Goberno 

do noso Tribunal Superior de Xustiza para a carreira e unha contribución á mellora da 

calidade da Xustiza no noso país e do servizo que prestamos á cidadanía. 

A situación que vive o Poder Xudicial como poder do Estado e como servizo público 

resulta preocupante, pois non deixa de sufrir agresións constantes desde distintos 

ámbitos, que dificultan cada día o noso labor, dotados con menos medios e en 

condicións cada día máis penosas.  

Non só resulta preocupante que  o exercicio da xurisdición adoeza de cada vez máis  

falta de independencia e inestabilidade laboral, impropias do noso mandato 

constitucional, senón que cada vez asumimos unha maior carga de traballo, e un 

empeoramento das nosas condicións laborais e dos medios que dispoñemos para levar 

a cabo a nosa función. 

Non imos aceptar  acriticamente a diminución do noso estatuto constitucional, nin a 

renunciar á defensa dos dereitos fundamentais da cidadanía de forma independente no 

exercicio do noso traballo. E non o faremos, por máis que sigan degradando as nosas 



condicións laborais, con imposición de maiores sacrificios de traballo e reducións 

salariais, que tampouco imos aceptar. 

Aínda que moitos dos grandes temas que afectan a carreira non se solucionan na Sala 

de Goberno, pensamos que hai outros que si poden mellorar a calidade do noso 

traballo e a satisfacción da cidadanía e, por iso, concorremos a estas eleccións.  

O que che expoñemos a seguir é o noso pensamento concreto para a Sala de Goberno. 

É a nosa maneira de concibir a política xudicial e as nosas facultades de autogoberno. 

Esperamos que che sirvan para contrastalas coas das demais candidaturas e optar en 

liberdade pola que máis se axuste á túa forma de estar na carreira e no mundo. 

Convidámoste, pois, a ler o programa, a reflexionar sobre el cos/as demais 

compañeiros/ as e, por que non, se é do teu agrado, a votar pola candidatura de  JJpD 

nas Eleccións á Sala de Goberno do  TSX de Galicia do próximo 26 de novembro de 

2019. 

Quedamos, como sempre, á túa disposición para o que poidas necesitar, en 

sm.pineiro@poderjudicial.es, e na nosa páxina web http://www.juecesdemocracia.es/.  

 

A nosa PROPOSTA PARA A SALA DE GOBERNO DO PRÓXIMOS CINCO ANOS É A 

SEGUINTE: 

1. Programa de goberno.  É unha esixencia ineludible para o control democrático da 

Sala de Goberno a existencia dun compromiso de actuación previo, plasmado nun 

programa concreto, cuxa elaboración deberá realizarse ao principio do mandato coa 

debida publicidade, manténdose un seguimento continuo do seu cumprimento efectivo. 

2. Procurar unha participación plural no órgano de goberno , con debate intenso e 

profundo, cando é necesario, de cuestións relevantes para o goberno do xudicial. Isto 

debe procurarse  reenviando a Pleno cuestións presentadas na orde do día da Comisión 

Permanente.  E impulsando a tramitación na Sala de Goberno dos asuntos graves con 

preferencia e contestación expresa ante as reclamacións, queixas ou suxerencias 

expostas (contestación que confirma a recepción pola Sala e posterior remisión da 

resolución adoptada). 

3. A paridade entre mulleres e homes debe guiar a conformación dos órganos de 

goberno, que ademais pode estenderse a outros ámbitos. A Sala de Goberno que se 

forme tras as próximas eleccións ha de ser reflexo da realidade xudicial. As xuízas e 

maxistradas actualmente en activo en Galicia superan o 60 %. Esta realidade non pode 



obviarse na composición da Sala de Goberno, e por este motivo nosa candidatura está 

integrada por maioría de xuízas /maxistradas,  

4. Outro aspecto importante que debe asegurarse é a publicidade e transparencia 

da actividade da Sala. Máis aló da publicación das ordes do día das reunións e das actas 

e demais documentos relevantes, ha de avanzarse establecendo mecanismos para 

procurar un coñecemento máis preciso dos asuntos que afecten de modo específico a 

persoas ou grupos de persoas (por exemplo un partido xudicial), no seu caso a través de 

Decanos e Decanas, así como posibilitar un seguimento puntual do asunto de que se 

trate. Igualmente promoveremos intensificar a motivación dos acordos adoptados. Son 

moitos os ámbitos nos que a comunicación da información cos compañeiros e 

compañeiras debe mellorarse, por exemplo en materia de substitución externa. Debe 

implementarse un instrumento que, máis aló dun Acordo de Sala, estableza de modo 

simplificado os criterios elaborados pola Sala para o nomeamento, e os supostos nos 

que cabe.  

5. Comprometémonos a defender a independencia xudicial, naquilo que pode 

afectar á competencia da Sala de Goberno (Comisións de servizo,  JATs), asegurando 

unha efectiva publicidade dos procesos e a aplicación estrita das normas (artigo 216 bis  

LOPJ, regulamento  JAT), para garantir un sistema transparente e a igualdade no acceso 

ás prazas correspondentes.  

6. Asumimos un compromiso de promover a defensa dunha Xustiza de calidade, 

que poña en valor o modo en que se confire tutela xudicial efectiva, combatendo unha 

visión exclusivamente  productivista do xurisdicional - que atende unicamente ao 

número do resolto, á marxe de como se resolveu-, con directa afectación, ademais, á 

saúde  psicofísica dos xuíces e xuízas. Implica ser esixentes na defensa de cargas de 

traballo adecuadas, tenaces na implementación de plans de reforzo que non 

comprometan estándares mínimos na argumentación das resolucións, opoñerse a plans 

de adscrición obrigatoria. 

7. Relacionado co anterior está a adecuación da planta xudicial ás necesidades da 

Comunidade Autónoma. Anualmente a Sala de Goberno informa sobre as necesidades 

de creación de unidades xudiciais na Comunidade Autónoma, o que debe axustarse a 

criterios de necesidade, con atención especial á carga de traballo que soporten os 

órganos da mesma clase. Comprometémonos a esixir que sexan estes os criterios que 

informen a elección dos xulgados que deban crearse e non outros que xorden por 

motivos non suficientemente explicados ou conveniencias conxunturais alleas a 

necesidades estruturais e permanentes. En cada territorio, os compañeiros/ as afectados 



pola excesiva carga de traballo teñen dereito a que se vexa alixeirada coa creación 

doutros xulgados.  

8. Defendemos un modelo de oficina xudicial ao servizo de Xulgados e Tribunais. 

Determinadas deficiencias advertidas polos compañeiros e compañeiras atopa a súa raíz 

no deficiente deseño normativo proporcionado, pero tamén en toda a sorte de normas 

e protocolos de desenvolvemento e implementación das oficinas e os procedementos. 

En última instancia a estrutura actual e o seu funcionamento supón -entre outros males- 

o esquecemento do carácter instrumental da oficina xudicial con respecto da función 

xurisdicional, a dificultade de controlar os procedementos e mesmo o acceso aos 

mesmos, as deficiencias nunha cuestión crave como a dación de conta, ou as perdas de 

tempo e de recursos en innecesarios trámites internos. Propoñemos detectar as 

disfuncións e liquidalas de modo que poida cumprir coa súa función de servir como 

verdadeiro instrumento para a efectividade da función xurisdicional.  

9. Comprometémonos a seguir estendendo o recurso á substitución externa, como 

garantía dos nosos dereitos ao descanso, formación, conciliación, ou licenzas. Na 

medida en que a dotación orzamentaria o permita, trátase de estender os 

chamamentos. Doutra banda, trátase de asegurar que devandito orzamento se destine 

de modo adecuado e equilibrado a prover substitucións daqueles supostos que teñen 

máis necesidade ou máis complicada a substitución ordinaria. A fixación de criterios 

claros e o seu coñecemento específico é un obxectivo para esta candidatura. 

10. En canto aos medios persoais e materiais (que  concernen  singularmente á Xunta 

de Galicia), asistimos a unha galopante precarización. Resulta inaprazable esixir a 

mellora do investimento en infraestruturas e medios persoais e materiais dos Xulgados 

e Tribunais. Pouco ou nada se fixo en materia de prevención de riscos. Na ferramenta 

informática e o expediente dixital atopamos notables deficiencias. En todo caso esta 

candidatura móstrase absolutamente de acordo coas reivindicacións que en xaneiro de 

2019 a totalidade de asociacións xudiciais e fiscais expuxeron ao Ministerio de Xustiza, e 

en especial, en canto ao que afecta as competencias da Xunta de Galicia,  en materia de 

xustiza, comprometémonos a trasladar á Consellería as reclamacións no ámbito da 

ferramenta informática e a denominada “xustiza dixital”. Esta candidatura 

comprométese a non ser dóciles e, polo menos, tentar ser  persuasivos, a expor as 

queixas e reclamacións que sexan necesarias, nos ámbitos que procedan. 

11. Propoñemos avaliar a viabilidade da centralización da función que os xulgados 

de violencia sobre a muller da Comunidade Autónoma exercen -ben en capitais de 

provincia ou en ámbitos territoriais máis restrinxidos-; valorando especialmente que 

poida supoñer unha mellora no exercicio da función (calidade), e no trato e relación con 



todas as persoas inmersas nos procedementos. Sempre entendendo que iso non pode 

supoñer restrición de recursos e de medios para outros xulgados, tamén necesitados.  

12. A promoción de uso do galego implica ademais de incentivar,  con medidas que 

resulten atractivas, a aprendizaxe e uso por parte de Xuíces e Xuízas, favorecer o acceso 

á formación de modo efectivo, e, en particular, que a aplicación informática empregada 

en Xulgados e Tribunais conte con modelos para a tramitación tanto en castelán como 

en galego, sen a exclusión total actual deste, con incumprimento das obrigacións que 

incumben aos Poderes Públicos. 

13. Finalmente, proponse en materia de RELACIÓNS CON INSTITUCIÓNS, COLEXIOS 

PROFESIONAIS E COLECTIVOS SOCIAIS: 

Co Consello Xeral do Poder Xudicial. Procurarase unha relación permanente cos vogais 

delegados para a comunidade e solicitarase: 

a. unha maior presenza e vinculación co territorio; 

b. a  recíproca participación nos plans de inspección dos órganos xudiciais, 

potenciando a súa transformación, de maneira que tenda a buscar solucións 

preventivas para os problemas que xurdan no desenvolvemento da actividade, 

con atención á opinión dos seus titulares; 

c. denunciarase, ademais, en relación co resto das institucións públicas con 

competencias na materia, a necesidade de maior número de xulgados nas vilas e 

tribunais das cidades que acumulan un atraso significativo. 

 

Coa  Comunidade autónoma. Informarase o Parlamento autonómico do estado da 

Administración de Xustiza en Galicia e dos plans de actuación decididos, así como das 

necesidades que aquel demanda. Tamén se manterán relacións permanentes coas 

institucións autonómicas que teñan atribuídas competencias en materia de xustiza. 

Con Colexios profesionais da avogacía, procuradores/procuradoras e 

graduados/graduadas sociais. Manteranse as idóneas relacións cos diversos colexios 

profesionais implicados directamente na Administración de Xustiza, a fin de 

intercambiar información, recibir informes e suxerencias sobre o funcionamento da 

Administración de Xustiza e colaborar no estudo de propostas de actuación conxuntas. 

Con colectivos sociais. Tamén se manterán contactos con aqueles outros colectivos 

interesados no bo funcionamento da Administración de Xustiza e aos que afecten as 



súas decisións, como asociacións de xuristas, consumidores, asociacións de 

rehabilitación de toxicómanos, mulleres, familiares de enfermos mentais, estranxeiros, 

etc. 

CANDIDATURA 

 

TITULARES: 

1.- OLMOS PARÉS, ISABEL, maxistrada con destino na Sala do Social do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia. 

2.- PIÑEIRO VILAS, SANDRA MARÍA, maxistrada do xulgado de instrución nº 2 de Lugo. 

3.- AMENEIRO SANÍN, MARÍA CELESTE, maxistrada do xulgado de violencia sobre a 

muller nº 1 de Vigo. 

4.- FERNÁNDEZ REY, RAQUEL, maxistrada do xulgado de primeira instancia nº 3 de 

Santiago de Compostela. 

5.- LÓPEZ MOURELLE, LORENA, maxistrada con destino xuíza de adscrición territorial do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en A CORUÑA. 

6.- FILGUEIRA PAZ, MARÍA PAZ, maxistrada do xulgado de primeira instancia nº 7 de 

Vigo. 

7.- VARELA CASTEJÓN, XERMÁN, maxistrado do xulgado de instrución nº 3 de 

Pontevedra. 

 

SUPLENTES: 

1.- CONDE-PUMPIDO TOURÓN, MARÍA TERESA, maxistrada con destino na Sala do 

Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

2.- ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL, maxistrado do xulgado do penal nº 2 de 

Pontevedra.  

3.- CABEZAS LEFLER, FERNANDO, maxistrado do xulgado do Social nº  3 de Pontevedra. 

 

 


