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EDICTE DE CONVOCATÒRIA PER A L’ELECCIÓ DE 
 JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A 

 
 
Per tal d’acomplir l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 8 de maig de 2018, pel qual 
s’acordava nomenar al Jutge de Pau Substitut com a Jutge de Pau Titular, es va 
iniciar expedient en data 28 de juny de 2018 per a la provisió del càrrec de 
Jutge/essa Pau Substitut/a d’Aldover. 
 
En data 5 de juliol de 2018 es va publicar la convocatòria al BOPT núm. 130 i el 
termini màxim per presentar sol·licituds fou el 19 de juliol de 2018. 
 
Vist que no s’ha presentat cap sol·licitud de participació en la convocatòria, per 
resolució d’alcaldia de data 20 de juliol de 2018, s’acorda ampliar el termini fins 
al dia 20 de setembre de 2018 per presentar sol·licituds, en els termes i en la 
forma prevista en la normativa legalment aplicable. 
 
Els interessats que reuneixin les condicions exigides pel Reglament 3/1995, de 
data 7 juny, dels Jutges de Pau i Llei Orgànica del Poder Judicial hauran de 
presentar: 
 
- Escrit de sol·licitud en el que manifestin que compleixin els requisits per a 
l’exercici del càrrec, que no estan afectes per cap de les causes d’incompatibilitat 
ni prohibició establertes en els articles 389 i següents de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i els articles 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 
de Pau o bé que estan disposats a optar per cessar en l’activitat incompatible. 
 
-Còpia compulsada del DNI en vigor. 
 
-Currículum Vitae, on s’especifiqui, com a mínim, l’activitat o activitats que 
desenvolupin actualment. 
 
Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 20 de setembre de 2018, a 
l’Ajuntament d’Aldover, plaça de l’Església, núm. 3, d’Aldover. 
 
 
Aldover, a 20 de juliol de 2018 
 
L’Alcaldessa, 
 
Maria Teresa Forés Hernández  


