RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Expediente 1907/2022

JOSE RAMON ROMERO GARCIA (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 11/04/2022
HASH: 9c949fc485d670a9ba1194fbfe839890

Asunto: Bases selección Xuiz de Paz Titular
Con data de 23 de febrero de 2022 recíbese escrito de Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia para que polo Conello de Boiro se proceda a iniciar expediente
para a elección de Xuíz de Paz Titular.
Vistos os artigos 101 a 103 da Lei 6/1985 de 1 de xullo do Poder Xudicial (BOE nº.
157, do 2 de xullo de 1985); artigos 49 a 52 da Lei 38/1988, de 28 de decembro,
de Demarcación e de Planta Xudicial e o acordo do Consello Xeral do Poder
Xudicial do 7 de xuño de 1995, polo que se aproba o Regulamento 3/1995, dos
Xuíces de Paz, e demais lexislación concordante, RESOLVO:

PRIMEIRA- Obxecto da convocatoria: É obxecto da presente convocatoria
pública, a provisión da praza vacante de Xuíz de Paz Titular, polo sistema de libre
elección, daquel/a candidato/a, que o Pleno do Concello de Boiro considere
idóneo para o desempeño do posto.
SEGUNDA. Requisitos dos aspirantes. Poderán participar aquelas persoas de
nacionalidade española, maiores de idade, quenes ainda non sendo licenciados
en Dereito, reúnan os requisitos establecidos na Lei Orgánica 6/1985, do 1 de
xuño, do Poder Xudicial para o ingreso na carreira xudicial, agás os derivados da
xubilación por idade, sempre que esta non supoña impedimento físico ou
psíquico para o cargo. Asimesmo non poderán estar incursos en ningunha das
causas de incapacidade ou de incompatibilidade previstas para o desempeño das
función xudiciais, a excepción da adicación á docencia ou á investigación xurídica
ou ao exercizo de actividades mercantís que non impliquen asesoramento
xurídico de ningún tipo e que, pola súa natureza, non sexan susceptibles de
impedir ou menoscabar a súa imparcialidade ou independencia nin poidan
interferir no estrito cumprimento dos deberes xudiciais. Específicamente de
conformidade co previsto no artigo 303 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do
Poder Xudicial estarán incapacitados os impedidos física ou psíquicamente para a
función xudicial; os condeados por delito doloso mentras non obtiveran a
rehabilitación; os procesados ou inculpados por delito doloso en tanto non sexan
absoltos ou se dite auto de sobresemento, e os que non estean no pleno exercizo
dos seus dereitos civís.
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En cumprimento do establecido no artigo 5.1 do Regulamento número 3/1995, do
7 de xuño, dos Xuíces de Paz, aprobado por acordo do Consello Xeral do Poder
Xudicial do 7 de xuño de 1995, pola presente, acordase iniciar o expediente para
a elección do cargo de Xuíz de paz titular do Concello de Boiro, segundo as bases
seguintes:

DECRETO

Francisco Javier Oubiña Lodeiro (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 11/04/2022
HASH: 4dd8015d2506ff0291998715d9607bdd

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE
PAZ TITULAR DO MUNICIPIO DE BOIRO QUE SON AS SEGUINTES:

Número: 2022-0362 Data: 11/04/2022

Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria para a elección de Xuíz
de Paz Titular do municipio de Boiro:

Non obstante cando na persoa elexida polo Concello concorrese alguna causa de
incompatibilidade, poderá a Sala de Goberno proceder ao seu nomeamento se o
proposto reúne os requistos legais de capacidade, concedéndolle o prazo de oito
días para que acredite o cese no exercizo da actividade incompatible.
TERCEIRA.- Deber de residencia. O Xuíz de Paz deberá residir no Concello de
Boiro, non obstante a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
poderá autorizar por causas xustificadas a residencia en lugar distinto, sempre
que sexa comptible co exacto cumprimento dos deberes propios do cargo.

Aprobado o acordo correspondente, será remitido ao Xuíz de Primeira Instancia e
Instrucción, quen o elevará á Sala de Goberno. O Xuíz de Paz será nomeado para
un período de catro anos pola Sala de Goberno do Trubunal Superior de Xustiza
de Galicia, e deberán prestar xuramento ante o Xuíz de Primeira Instancia e
Instrución tomando posesión ante quen se atopara exercendo a xurisdicción.
ANEXO I
I. DATOS PERSONAIS.
APELIDOS:
N.I.F:
C.P.:

NOME:
DOMICILIO (a efectos de notificacións):

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELEFONO:
(optativo)

II. DATOS PROFESIONALES.
Titulación:
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SEXTA.- Selección, nomeamento e toma de posesión. O xuíz de Paz será
elixido polo Pleno do Concello, co voto favorable da mayoría absoluta dos seus
membros, entre as persoas que, reunindo as condicións legais, asó o soliciten. Se
non houbera solicitante, o Pleno elixirá libremente.

DECRETO

QUINTA.- Admisión de aspirantes.- Rematado o prazo o Alcalde ditará
resolución declarando aprobada a lista provisional de admitidos e excluidos, que
se publicará no taboleiro de anuncios do concello concedéndose un prazo de 5
días para a presentación de reclamacións. No caso de que non houbera
excluidos, proseguirase coa tramitación do expediente.

Número: 2022-0362 Data: 11/04/2022

CUARTA.- Solicitudes.- Cumprimentaranse dacordo co modelo establecido no
anexo I da convocatoria, adxuntando a documentación sinalada no mesmo, e
presentarase no rexistro xeral do Concello (Praza de Galicia, s/n, Boiro C.P. 15930
- A Coruña) ou por calesquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña.

O/A abaixo asinante, que teño a miña residencia no Concello de
………………………… , solicito participar na convocatoria pública publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña de data ……….……………….., para a
provisión da praza vacante de Xuíz de Paz do municipio de Boiro polo sistema de
libre elección, para o que acompaño a siguiente documentación (sinalar cun x a
documentación aportada):
Fotocopia compulsada do DNI
Fotocopia compulsada da titulación académica
Méritos alegados, con indicación da profesión e actividades que realiza
Certificado do Rexistro Central de Penados e Rebeldes
Asimismo declaro que non estou incurso en ninguna das causas de incapacidade
ou de incompatibilidad previstas para el desempeño das funciones xudiciales
sinaladas na base segunda. (Indicar se é o caso, a circunstancia descrita no
parágrafo 2º da base segunda).

En Boiro. O Alcalde. O Secretario Xeral.
Documento firmado electrónicamente.

Concello de Boiro
Praza de Galicia, s/n, Boiro. 15930 (A Coruña). Tfno. 981844800. Fax: 981844008

DECRETO

Sr. Alcalde do Concello de Boiro.
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Segundo.- Procédase a publicar anuncio de la convocatoria en el BOP e
mediante editos no taboleiro de anuncios do Concello, no Xulgado de Primeira
Instancia e Instrucción do partido ou Xulgado Decano e no propio Xulgado de Paz.
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En ……........................................... a …… de ……………………………. de 2022.

