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“BASES PER LA CONVOCATÒRIA PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU
SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE MONTBRIÓ DEL CAMP”
1. Règim Jurídic
La convocatòria del present procediment selectiu està subjecta a la Llei Orgànica del
Poder Judicial, al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i als principis
d’objectivitat, transparència, lliure concurrència i publicitat que es desprenen de la Llei
40/2015 de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La tramitació administrativa municipal, en allò que no s’especifiqui en aquestes
disposicions, es regirà per la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú i la citada Llei 40/2015 de 2 d’octubre del Règim Jurídic del Sector
Públic.
2. Aspirants
Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d’edat no
incursos en cap de les incapacitats contemplades a l’article 303 de la Llei orgànica del
poder judicial, i que són:
a. Impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial.
b. Condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut a rehabilitació.
c. Processats o inculpats per delicte dolós mentre no sigui 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 o instàncies per tal de participar en el present procediment selectiu i ser
elegit Jutge de Pau Substitut es presentaran al registre general municipal o qualsevol
dels registres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú, i tindran el contingut següent:
a. Nom civil.
b. Número del DNI.
c. Domicili a efecte de notificacions.
d. Data de naixement.
e. Nacionalitat.
f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que incapacitin per a
l’ingrés a la carrera judicial citats a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
g. Petició de ser proposat com a jutge de pau substitut.
h.- Lloc professional o càrrec professional que s’ocupa actualment.
i.. Lloc, data i signatura original de l’aspirant.
A la sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:
a. Còpia compulsada del DNI o autentificada notarialment.
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b. Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat originalment
per aquest, fent especial menció a si s’ha exercit prèviament com a jutge de pau titular
o substitut en altres municipis (en cas de no constar cap menció a l’experiència com a
jutge titular o substitut, s’entendrà que el sol·licitant no disposa de cap tipus
d’experiència com a Jutge de Pau titular o suplent).
El termini de presentació serà de 15 dies hàbils des de la publicació de l’anunci
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Les
Bases d’aquesta convocatòria i el seu anunci també es publicaran en el tauler
d’edictes municipal.
Tanmateix de conformitat amb l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau, l’anunci d’aquesta convocatòria es publica al taulers d’edictes
municipal, del Jutjat de Primera instància de Reus i del Jutjat de Pau de Montbrió del
Camp.
4. Procediment
1. Un cop exhaurit el termini per presentar les sol·licituds de participació en el
present procediment selectiu, el secretari-interventor municipal actuarà com a
instructor del expedient i, amb aquesta condició, requerirà l’esmena d’aquelles
deficiències que es detectin en les sol·licituds concedint un termini breu per a la
seva esmena.
No s’admetrà cap tipus de documentació no requerida per l’instructor del
procediment ni s’admetran sol·licituds de participació en aquest procediment
selectiu un cop exhaurit el termini inicial de 15 dies hàbils per presentar la
sol·licitud de participació.
2. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i si aquestes es
consideren correctes i no cal procedir a requerir-ne cap esmena, l’instructor
elevarà a l’alcaldia d’aquest ajuntament les sol·licituds presentades amb una
relació de sol·licituds admeses i excloses. Es consideraran excloses aquelles
sol·licituds que no reuneixin els requints de l’apartat 2 i 3 d’aquestes Bases o
que no hagin atès al requeriment d’esmena notificat per l’instructor del
procediment dins del termini concedit.
El termini per posar a disposició de l’alcalde la relació d’admesos i exclosos
serà de 10 dies des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds o del darrer dels atorgats per a l’esmena de deficiències, si
aquestes s’escauen.
3.- Correspon a l’alcalde formular la proposta d’acord per a la selecció del
candidat que ha d’ocupar la plaça de Jutge de Pau substitut entre els aspirants
admesos. Per a formular aquesta proposta d’acord l’alcalde pot recavar o
sol·licitar l’assessorament que consideri oportú sota els principis d’objectivitat i
transparència i en la proposta d’acord només es podrà designar a un sol
candidat, si bé es podrà preveure com a suplent un segon candidat en cas que
el primer proposat renunciï a la seva designació.
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Aquesta proposta d’acord serà elevada immediatament al Ple de l’Ajuntament
de Montbrió del Camp per a la seva aprovació per majoria absoluta dels
assistents. La proposta d’acord haurà de ser elevada a la sessió ordinària o
extraordinària que s’hagi de celebrar un cop s’hagin posat a disposició
d’alcaldia la relació d’admesos i exclosos i s’inclourà un punt de l’ordre del dia
referit a la selecció del Jutge de Pau substitut.
4.- L’acord del Ple de l’Ajuntament de Montbrió del Camp, juntament amb el
currículum i la copia compulsada o autenticada del DNI del candidat
seleccionat, seran elevats al òrgan judicial corresponent per al seu
nomenament. L’acord plenari també es notificarà al candidat elegit per ser
Jutge de Pau Substitut de Montbrió del Camp i es comunicarà al Jutjat de Pau
de Montbrió del Camp.
En cas de no presentar-se sol·licituds de participació, correspon al Ple de
l’Ajuntament de Montbrió del Camp elegir, lliurement, a la persona que, reunint
els requisits de capacitat i aptitud establerts per l’ordenament jurídic, ha
d’ocupar el càrrec de Jutge de Pau substitut.
5.- CRITERIS DE SELECCIÓ.
Seran criteris que es podran valorar positivament per a formular la proposta de
selecció que s’elevarà al Ple de l’Ajuntament de Montbrió del Camp els
següents: la titulació universitària dels candidats que hagin presentat sol·licitud
de participació (especialment es valorarà la formació jurídica en dret que es
reflecteixi en el currículum de cada candidat), la experiència prèvia com a Jutge
de Pau titular o substitut en qualsevol terme municipal de Catalunya i,
l’experiència professional prèvia en qualsevol àmbit relacionat en dret que es
reflecteixi en la documentació aportada per cada candidat.
Els anteriors criteris no son una llista tancada i correspon al Ple de la
corporació municipal i a l’Alcalde de l’Ajuntament de Montbrió del Camp la
possibilitat d’utilitzar altres criteris per a seleccionar el millor candidat per
ocupar la plaça de Jutge de Pau substitut de Montbrió del Camp i hauran de
constar com a motius que han guiat la selecció del candidat.
No obstant, aquells altres criteris diferents dels mencionats anteriorment que
l’alcalde de la corporació municipal decideixi utilitzar com a criteris de decisió
hauran de ser especificats en la proposta de selecció que s’elevarà al Ple de
l’Ajuntament de Montbrió del Camp.

REGISTRE GENERAL
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SOL·LICITUD PLAÇA JUTGE DE PAU SUBSTITUT
En/Na ______________________________________________________ amb DNI/NIF ________________________
i domicili a _______________________________________________________________ núm. __________________
codi postal _________________ municipi _____________________________________________________________
telèfon fix _______________ telèfon mòbil ______________ adreça electrònica ______________________________
com a representant de ______________________________________________ amb DNI/NIF ___________________
Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:
Per SMS: ____________________

Per correu electrònic: __________________________________

Dades de la sol·licitud
EXPOSO:
Que, havent-se convocat una plaça de Jutge de Pau substitut en aquesta localitat, considero que reuneixo els requisits
exigits i que no em trobo compromès en cap de les incapacitats o incompatibilitats que s’estableixen per al
desenvolupament del citat càrrec,
SOL·LICITO:
Que, havent presentat aquest escrit, acompanyat dels documents exigits a la convocatòria, i havent realitzat
prèviament els tràmits oportuns, us digneu nomenar-me Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Montbrió del
Camp.
Documentació aportada:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Montbrió del Camp, _______ de/d’ _________________________ de 20______
(signatura)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la
persona interessada que les dades facilitades seran objecte de tractament i s’incorporaran, per gestionar la seva sol·licitud,
en el fitxer automatitzat de Registre d’Entrades i Sortides, responsabilitat de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació,
en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a aquest Ajuntament, amb domicili a la Pl. de la Vila, 1,
o mitjançant l’adreça electrònica protecciodades@montbriodelcamp.cat.

