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D’acord amb el que estableix l’article 101 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de 4 anys per la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia, prèvia elecció de l’Ajuntament corresponent
mitjançant acord plenari adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Vist l’acord de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de
data 13 de desembre de 2016, mitjançant el qual es comunica que està pròxim a finalitzar el
termini de 4 anys pel qual va ser nomenat l’actual Jutge de Pau substitut.
Vist que procedeix iniciar els tràmits corresponents per formular proposta al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de nomenament de Jutge/essa de Pau substitut/a, d’acord amb el previst al
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Vist que, d’acord amb l’art.5.1 de l’esmentat Reglament, les vacants en el càrrec de Jutge de Pau
titular i substitut s’anunciaran per l’Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant
convocatòria pública –que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i mitjançant edictes al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Jutjat de 1a Instància i Instrucció del Partit o Jutjat Degà i al
propi Jutjat de Pau, amb indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies.
Per tot això, s’obre un període de 20 dies hàbils, a comptar a partir de la publicació del present
edicte al BOPB, per tal que les persones que hi estiguin interessades i reuneixin les condicions
legals ho sol·licitin, mitjançant escrit dirigit a aquesta Alcaldia.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament, podran ser nomenats Jutges/esses de Pau, tant titulars com
substituts/es, aquelles persones que, encara que no tinguin la llicenciatura en Dret, reuneixin els
requisits establerts en la Llei Orgànica del Poder Judicial per a l’ingrés a la Carrera Judicial, excepte
els derivats de la jubilació per edat, sempre que aquesta no suposi impediment físic o psíquic per
al càrrec, és a dir:
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1. Tinguin nacionalitat espanyola i siguin majors d’edat.
2. No incorrin en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art.303 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial, d’acord amb el qual estan incapacitats per ingressar en la carrera judicial els
impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte
dolós mentre no hagin obtingut rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós
en tant no hagin estat absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment i els que no estiguin
en ple exercici dels seus drets civils.
3. No incorrin en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als arts. 389 i
següents de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Les sol·licituds hauran de presentar-se al Registre General de l’Ajuntament de Tordera, situat a la
Plaça de l’Església, 2, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, i aniran
acompanyades de la següent documentació:
1. Fotocòpia compulsada del DNI.
2. Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incapacitat previstes a l’article
303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o
prohibicions previstes als articles 389-397 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4. Currículum vitae on s’especifiqui l’activitat que s’està desenvolupant en l’actualitat

Tordera, 2 de gener de 2017.

L’Alcalde accidental
(DA 2016/1634),

Davant meu,
La secretària,

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué
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