
  
 
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès 
 
 

 EDICTE  
 

 
Aquest Ajuntament ha iniciat els tràmits corresponents per proposar al Tribunal Superior de             
Justícia de Catalunya del nomenament del/de la jutge/essa de pau substitut/a d’acord amb             
el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de                    
pau. 

 
D’acord amb aquest edicte, es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de jutge/essa               
de pau substitut/a del terme municipal de Banyeres del Penedès i, s’obre un termini de               
quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el                
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè les persones interessades i que             
reuneixin les condicions legals presentin les sol·licituds adreçades a aquesta Alcaldia. 
 

Per poder prendre part en el procés selectiu es deuran reunir els requisits exigits per               
formar part de la carrera judicial, de conformitat amb l’article 1.2 del Reglament 3/1995, de               
7 de juny, dels jutges de pau: 

- Tenir nacionalitat espanyola. 
- Ser major d' edat. 
- No estar incurs en cap de les causes d' incapacitat previstes en l’article 303 de               

la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
 
La persona interessada haurà d’aportar: 
 

- Fotocopia DNI 
- Currículum 
- Declaració jurada de no estar sotmès a cap causa d’incapacitat establerta a            

l’art. 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
 

En el supòsit de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació escollirà lliurement.  
 
Correspon al Ple de l’Ajuntament escollir les persones per ser nomenades jutge/essa de             
pau, titular i substitut/a d’aquest Municipi, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica              
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de                  
pau. 

 
Això es publica per al coneixement general. 

 
 

Amadeu Benach i Miquel 
 

Alcalde 
 

Banyeres del Penedès, 20 de febrer de 2018 

 
 
 


