
CRITERIS ESPECÍFICS PER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PEL NOMENAMENT 

DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

 

ARTICLE 1. OBJECTE 

 

L’objecte d’aquests criteris específics és dur a terme la 

convocatòria pública per a cobrir la vacant de jutge/essa de pau 

substitut/a de Sant Andreu de la Barca. 

 

 

ARTICLE 2. FINALITAT 

 

La finalitat d’aquests criteris específics són regular la 

convocatòria per cobrir la plaça de jutge/essa de pau 

substitut/a de Sant Andreu de la Barca, establint els criteris 

aplicables. 

 

 

ARTICLE 3. RÈGIM JURÍDIC 

 

 Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, 

de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei orgànica 

6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 

 Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 L’article 52.2.q) i 52.4 del Text refós de la Llei municipal 

i de règim jurídic de Catalunya, aprovat per Decret llei 

2/2003, de 28 de juliol 

 La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 

efectiva de dones i homes. 

 

 

ARTICLE 4. REQUISITS 

 

Per poder prendre part en el procés selectiu s’hauran de reunir 

els requisits següents: 

 

a. Tenir nacionalitat espanyola. 
b. Ser major d’edat. 
c. Ser resident en Sant Andreu de la Barca, seu del Jutjat de 

Pau, excepte autorització de la Sala de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per residir en 

un lloc diferent, segons disposa l’article 17 del 

Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

d. No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat 

contemplades en l’article 303 de la LOPJ, i que són: 

 

 No estar impedits físicament o psíquicament per a la 

funció judicial. 

 No estar condemnats per delicte dolós, mentre no hagin 

obtingut rehabilitació. 



 No estar processat o inculpat per delicte dolós, mentre 

no siguin absolts o es dicti interlocutòria de 

sobreseïment. 

 Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus 

drets civils. 

 

ARTICLE 5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  

 

Es tracta d’un procés d’elecció i no de selecció, no obstant 

això, i per al supòsit que s’hi presentin més de dues 

sol·licituds, davant la manca en la normativa vigent de criteris 

específics mínims i objectius a què atenir-se, es prendran en 

consideració els criteris que tot seguit s’assenyalen, a fi de 

determinar, amb les màximes garanties, la idoneïtat del 

candidat, valorades amb un màxim de 10 punts: 

 
CRITERIS PUNTUACIÓ 

L’experiència en l’exercici de tasques, càrrecs o 

responsabilitats que impliquen resolució de conflictes veïnals, 

actuacions arbitrals i conciliadores. 

 

       4,0 punts 

Les característiques professionals, de capacitació i 

circumstàncies personals que l’interessat/da voluntàriament 

invoqui en harmonia amb tot allò que consideri oportú, per tal 

d’acreditar, la concurrència de la consideració de personal 

d’arrelament veïnal, prestigi o coneixença local, bonhomia i 

qualsevol altra circumstància, que estimi que el farà creditor de 

ser nomenat per al càrrec de jutge de pau. 

 

 

 

       4,0 punts 

 

Que l’exercici de l’activitat professional o mercantil que 

l’aspirant voluntàriament hagi indicat, i sigui adequada per la 

no interferència ni generació de menyscapte a la imparcialitat o 

independència de l’estricte exercici de les funcions i compliment 

de les obligacions inherents al càrrec de jutge de pau li 

permetrà, consegüentment, desterrar qualsevol element de 

parcialitat subjectiva o objectiva com podria ocórrer en 

determinades professions o activitats. 

 

 

 

       2,0 punts 

 

 

ARTICLE 6. CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS I TERMINI DE 

PRESENTACIÓ 

 

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General Municipal 

o qualsevol dels registres previstos en l’article 38.4 de la 

Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, i tindran el contingut següent: 

a. Nom i cognoms de l’interessat/da i, si s’escau, de la 

persona que el representi. 

b. Número de DNI. 
c. Identificació  del  mitjà electrònic o lloc físic en què 

vol que es practiqui la notificació. Addicionalment, els 

interessats poden aportar la seva adreça de correu 

electrònic i/o dispositiu electrònic per tal que les 

administracions públiques els avisin de l’enviament o 

posada a disposició de la notificació. 

d. Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota 

claredat, la sol·licitud. 

e. Lloc i data. 
f. Signatura    del/la    sol·licitant   o    acreditació    

de l’autenticitat de la seva voluntat expressada per 

qualsevol mitjà. 



g. Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça. 

 
 

 

 

La sol·licitud s’acompanyarà dels documents següents: 

 

a. Còpia DNI. 
 

b. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les 

causes que incapaciten per a l’ingrés a la carrera 

judicial, citat a l’article 303 de la Llei orgànica del 

poder judicial. 

 

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

compliment dels criteris recollits a l’article 5è. 

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze 

dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de 

l’edicte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona. Aquest edicte també es publicarà al tauler 

d’edictes electrònic municipal, i es trametrà al deganat del 

Jutjat de Martorell, i al Jutjat de Pau de Sant Andreu de la 

Barca. 

 

 

ARTICLE 7. INCOMPATIBILITATS 

 

Durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al règim 

d’incompatibilitats i prohibicions regulades en els articles 389 

a 397 de la LOPJ, en el que els hi sigui aplicable.  

 

No podran els jutges de pau pertànyer a partits polítics o 

sindicats, o tenir feina al servei dels mateixos i l’hi estaran 

prohibides les activitats compreses en l’article 395 de la LOPJ 

(article 23 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 

pau). 

 

 

 

La secretària accidental 

Begoña C. Aguado Blázquez 
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