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Jutge de Pau
La figura del Jutge de Pau és a
la base de tot el sistema
judicial i està regulada des del
1855, seguint l'antiga funció
que complia "l'home bo" (i qui
diu home diu dona), que
pretén ajudar a les persones a
trobar un punt en comú en la
subjectivitat
que
ens
condueix
als
conflictes.
Perquè encara que hi hagi
unes lleis que estableixen la
legalitat, en les relacions amb els nostres veïns podem establir-ne unes
de noves que ens siguin més útils, que ens garanteixin la convivència i
que ens permetin viure en pau. El Jutge de Pau sempre actua a petició
de part i és absolutament independent en les seves intervencions i
criteris d'arbitratge.

Qui voleu que sigui el Jutge/essa de Pau de
Mieres?
Iniciem un procés participatiu per decidir conjuntament quina persona
serà nomenada jutge/essa de Pau de Mieres.
Mieres disposa de fa anys de la figura del Jutge de Pau al municipi.
Aquest càrrec, que té la funció de mitjançar en els conflictes particulars
entre veïns, s'escull cada quatre anys. L’abril del 2017 es va realitzar una
consulta popular per escollir el candidat a Jutge de Pau de Mieres per
procedir després al seu nomenament oficial. Enguany toca, de nou,
renovar el càrrec i s'ha decidit fer un procés igual al de fa quatre anys.
S'ha obert un període perquè tothom qui vulgui pugui presentar la seva
candidatura i, donat que s'han presentat dos candidats, es procedeix a
fer una consulta popular perquè sigui la gent qui decideixi qui ha
d'ocupar el càrrec.
Els candidats que s’han presentat són:
● Anuk García Pesery
● Josep Socorregut Domènech
Per aquest motiu, us convidem el dissabte 30 d'octubre, a les 17 h, al
Centre Cívic, a una assemblea oberta per tal d'explicar-vos quines
funcions té el Jutjat de Pau, així com per presentar-vos els candidats a
ocupar-ne la plaça. Posteriorment, durant el mes de novembre,
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realitzarem una consulta popular de manera presencial i telemàtica
per decidir, entre tots, quina creiem que pot ser la millor opció.

Consulta popular:
● 31 d'octubre - Castanyada - Dispensari - de 17 a 19 h (votació
presencial).
● 2 a 12 de novembre. Ajuntament - Horaris d’obertura (votació
presencial).
● 6 i 13 de novembre - Dispensari - de 10 a 14 h (votació presencial).
● 14 de novembre - Fira de l'Intercanvi - de 10 a 15 h (votació
presencial).
● 15 a 30 de novembre. Plataforma Decidim <t.ly/SpmD> - votació
telemàtica

Qui pot votar?
Totes les persones inscrites al Registre de Participació Ciutadana. En
formen part, de manera automàtica, totes les persones majors de 12
anys empadronades a Mieres.

Ple municipal:
22 de desembre.
Nomenament formal del
candidat escollit.
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