
 
 

ANUNCI de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, sobre convocatòria per a la 
proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i suplent.  

 
 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, en sessió 
celebrada el dia 2 de maig de 2017 ha aprovat les bases reguladores de la 
convocatòria pública de les places que quedaran vacants de Jutge de Pau, titular i 
suplent de la Palma de Cervelló que es transcriuen a continuació i ha acordat convocar 
públicament les dites places. 
  
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals des de la publicació 
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província. 
 
“BASES 
 
1. Règim jurídic 
 
La present convocatòria es subjecta a la Llei orgànica del poder judicial i al Reglament 
3/1955, de 7de juny, dels Jutges de Pau. La tramitació municipal, en allò que no 
s’especifiqui en aquestes bases, es regirà per la Llei de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. Aspirants 
 
Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d’edat no 
incursos en cap de les incapacitats contemplades en l’art. 303 de la Llei orgànica del 
poder judicial, i que són:  
 

a. Impedits física o psíquicament per a la funció judicial. 
b. Condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut rehabilitació. 
c. Processats o inculpats per delicte dolós, mentre no siguin absolts o es dicti 

interlocutòria de sobreseïment. 
d. Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus drets civils. 

 
3. Sol·licituds 
 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General municipal o qualsevol dels 
registres previstos en l’art. 38.4 de la llei de règim jurídic i procediment administratiu 
comú, i tindran el contingut següent: 
 

a. Nom civil 
b. Número de DNI 
c. Domicili a efectes de notificacions 
d. Data de naixement 
e. Nacionalitat 
f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que 

incapaciten per a l’ingrés a la carrera judicial citats a l’art. 303 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 

g. Petició de ser proposat com a jutge de pau. 
h. Lloc, data i signatura original de l’aspirant. 

 



 
La sol·licitud s’acompanyarà dels documents següents: 
 

i. Còpia autenticada per la Secretaria Intervenció Municipal o autenticada 
notarialment, del DNI. 

j. Currículum sobre la formació i activitats professionals de l’aspirant, signat 
originalment per aquest. 

 
El termini de presentació serà de vint dies naturals des de la publicació de l’edicte 
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquest edicte també 
es publicarà al tauler d’edictes municipal, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
degà de Sant Feliu de Llobregat, i al Jutjat de Pau de la Palma de Cervelló. 
 
4. Procediment 
 
El Secretari Interventor instruirà la tramitació d’aquest procediment, i així vetllarà 
perquè es duguin a terme els següents tràmits: 
 

a. Publicar l’edicte 
b. Requerir esmena de deficiències de les sol·licituds presentades. 
c. Certificar les sol·licituds presentades. 
d. Qualificar jurídicament la concurrència dels requisits específicament 

concurrents en els aspirants, i informarà sobre el seu resultat. 
 
En cas que s’observin deficiències esmenables en la sol·licitud, es concedirà un 
termini de deu dies a l’interessat per a la seva correcció, si s’escau. 
 
L’Alcalde formularà la proposta de disposició i l’elevarà al Ple perquè sigui aquest 
òrgan, el que es pronunciï sobre la proposta de nomenament que, a la seva vegada, 
s’elevarà a l’òrgan encarregat del seu nomenament, és a dir, la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
 
La Palma de Cervelló, 17 de maig de 2017 
 
 
 
 
 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 

 


