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A N U N C I

En compliment del que disposa la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta 
judicial, i els articles 101 i 102 de la Llei orgànica del poder judicial i el Reglament núm. 3/95, de 
7 de juny, dels jutges de pau, i de conformitat amb el decret d’Alcaldia 2023/323 de data 
22/02/2023, es fa públic que les persones que estiguin interessades per a ser nomenades 
Jutges/sses de Pau d'aquesta vila de Premià de Mar, titular i substitut/a, ho poden sol·licitar 
mitjançant instància acompanyada de currículum i documentació acreditativa del seu contingut 
dirigida a l'alcalde i presentada al Registre General d'aquest Ajuntament en el termini de vint dies 
comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

El Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, elegirà, 
entre les persones que reuneixin les condicions legals i ho sol·licitin, les persones que hagin de ser 
nomenades Jutge/ssa de Pau, titular i substitut/a t, i ho proposarà a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Podran ser nomenats Jutges/sses de Pau, tant titular com substitut/a, els qui, encara que no siguin 
llicenciats en Dret, reuneixin els requisits de ser espanyol i major d'edat, i no estiguin compresos 
en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en els articles 303 i 389 a 397 de 
la Llei Orgànica del Poder Judicial per al desenvolupament de les funcions judicials.

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
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