
GABINETE  DA ALCALDÍA

ASUNTO: PROPOSTA DE ACORDO AO PLENO DO CONCELLO PARA REXEITAR Á CREACIÓN
DUN XULGADO UNIPROVINCIAL EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS HIPOTECARIAS.

O Ilustre  Colexio Oficial  de Avogados de Pontevedra acordou,  con data do pasado 30 de maio,
manifestar  o  seu  frontal  rexeitamento  á  decisión  do  Consejo  General  del  Poder  Judicial  de
especializar un xulgado por provincia para tramitar en exclusiva os preitos interpostos en materia de
cláusulas abusivas hipotecarias.

En opinión do dito Colexio Oficial, trátase dunha decisión inxusta e antisocial que favorece á banca en
prexuízo da cidadanía, sobre todo daquelas persoas que non residen nas catro cidades nas que se
sitúan  as  sedes  elixidas;  entenden  ademais  que  a  medida  prexudica  o  funcionamento  da
Administración  de Xustiza,  ao impedir  repartir  o  traballo  dunha forma axeitada  entre  os distintos
partidos xudiciais sobrecargando a catro Xulgados xa colapsados.

Pola  súa banda,  o  Consejo  General  da Abogacía Española,  que representa aos 83 colexios  de
avogados de España,  e  o  Consello  da Avogacía Galega amosaron tamén o seu rexeitamento á
proposta do CGPJ de creación de destes xulgados uniprovinciais especializados, argumentando que
a dita decisión excepciona as normas procesuais en materia de competencia territorial en prexuízo
das persoas afectadas, ás que se obriga a renunciar ao foro predeterminado, e non garante unha
maior eficacia nin rapidez na tramitación dos procedementos.

Por estes motivos, a instancia do Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Pontevedra, este Concello
quere sumarse ao rexeitamento á creación do xulgado uniprovincial referido, coa intención de evitar o
establecemento de calquera medida que prexudique á cidadanía afectada nos procedementos polas
cláusulas hipotecarias abusivas.

Ao abeiro do anterior, e consonte co disposto no artigo 67 do Regulamento Orgánico do Pleno do
Concello, proponse á Xunta de Goberno Local que eleve ao Pleno o seguinte proxecto de acordo:

Amosar  o  rexeitamento  do  Concello  de  Pontevedra  á  creación  dun  xulgado  uniprovincial
especializado na tramitación en exclusiva dos preitos que se interpoñan en materia de cláusulas
abusivas hipotecarias.

En Pontevedra, na data que figura na sinatura electrónica.

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade
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