Jutjat de Pau de
Mieres
elecció jutge/essa de Pau
2021

Context
●

●

●

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera
instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb
jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 898 jutjats
de pau.
Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge/essa de pau, que és elegit
per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya per un període 4 anys.
Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat
espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni
d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals.

Principals funcions
●
●

●
●
●

Tramitació i celebració d'Actes de Conciliació.
Diligències de comunicació com notiﬁcacions, citacions, requeriments i
emplaçaments, delegades per exhorts d'altres jutjats o tribunals, tant en
l'àmbit civil com penal.
Ratiﬁcacions de denúncies, proves pericials, pressupostos, factures, etc.
Requeriments per a presentació de documents, pagament de multes,
lliurament o devolució de permís de conduir, etc.
Funcions del Registre Civil (Inscripcions de naixement, matrimoni i
defunció; tramitació d'expedients de matrimoni; expedició de Fe de
Vida...).

Característiques
●
●
●
●
●

Conﬂictes particulars (entre veïns).
Regulat des de 1855.
Actua a petició de part.
És absolutament independent en les seves intervencions i criteris
d’arbitratge.
Des del 2019, Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau de la Vall
d’en Bas (Mieres, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sant Aniol
de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau i La Vall d’en Bas).

Jutges de Pau a Mieres (1876 - 2021)
José Ramió i Sala 1876-1879

Carlos Ramió 1908-1924

Juan Collboni 1879-1883

Francisco Fàbrega 1924-1934

Salvador Descals 1883-1885

Pere Tarrés i Canadell 1934-1938

Juan Riuró 1885-1887

Joan Torrent i Fontané 1938-1939

Esteban Plana 1887-1895

José Figueras i Tubert 1939-1946

Francisco Ribas 1895-1899

Juan Pagès i Riera 1946-1960

Esteban Plana 1899-1901

Francisco Cufí i Juanola 1960-1965

José Busquet 1901-1903

Lluís Cornellas i Costa 1965-2007

Carlos Ramió 1903-1905

Isidre Vila i Solé 2007-2016

Jacinto Ribas 1905-1908

Ester Nart i Casals 2017-2021

Procediment elecció jutge/essa de Pau
●

Presentació de candidatures (setembre 2021)
Del 1 al 30 de setembre - 2 candidats

●

Consulta popular (novembre 2021)
Del 31 d’octubre al 30 de novembre - 392 persones (vinculant a 25%)

●

Ple municipal (desembre 2021)
El 22 de desembre - ratiﬁcació resultats

Presentació de les candidatures
●

Valoració del mandat actual - Ester Nart (2017-2021)

Candidatures 2021:
●
●

Anuk García Pesery
Josep Socorregut Domènech

