PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte: Renúncia de la secretària del Jutjat de pau i Registre Civil d’Olivella i designació del
nou secretari.
Núm. Expedient: 1484-0327/2020
Antecedents
1. El dia 30 de gener de 2020, la senyora Sílvia Quintana Campos, funcionària de l’Ajuntament
d’Olivella presenta una instància (registre d’entrada núm. E/0431-2020) en què exposa que
exerceix de secretària del Jutjat de pau i Registre Civil d’Olivella, des del seu nomenament el 26
de març de 2018, que actualment no pot garantir el bon funcionament d’aquest servei i que per
aquest motiu renuncia com a secretària del Jutjat de pau i Registre Civil d’Olivella.
2. El funcionari de l’Ajuntament d’Olivella el senyor Jaume Inglada Caralt ha estat considerat com
a persona idònia per fer-se càrrec de la secretaria del Jutjat de pau i de Registre Civil d’Olivella.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
1.1. L’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, preveu
que per als Jutjats de Pau i les agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau de municipis de
menys de 7.000 habitants, en què la càrrega de treball no justifiqui l'encàrrec de la seva secretaria
a un oficial al servei de l'Administració de Justícia, l'ajuntament nomenarà a una persona idònia
que es faci càrrec de la secretaria, i ho comunicarà al Ministeri de Justícia per a la seva aprovació.
1.2. l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de les
secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, regula el procediment d'aprovació dels nomenaments
de secretaris de jutjats de Pau de municipis de menys de 7000 habitants i estableix el procediment
per a la seva designació.
«Article 2. Òrgan competent per al nomenament
Correspon a l'òrgan competent de l'ajuntament o, en el cas d'agrupacions de secretaries
de jutjats de pau, a l'òrgan competent de cada ajuntament nomenar les persones idònies
que s'hagin de fer càrrec de la secretaria o del registre civil del jutjat de pau respectiu,
de conformitat amb el procediment que preveu l'article 4, sens perjudici de la resolució
d'aprovació que ha d'efectuar el conseller o consellera de Justícia en els termes que
preveuen els articles 8 i 9.
Article 3. Condicions que han de reunir les persones idònies
3.1 El nomenament de la persona idònia ha de recaure, necessàriament, en una persona
que depengui de l'ajuntament que insta el nomenament.
3.2 Les persones idònies nomenades per l'ajuntament o ajuntaments han de complir les
condicions de capacitat i no incórrer en cap causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec.
Correspon a cada ajuntament la verificació del compliment de totes les condicions
necessàries, incloses les relatives a situacions d'incompatibilitat. L'ajuntament ha de posar
en coneixement del Departament de Justícia qualsevol circumstància que consideri
oportuna i que pugui afectar el procediment de nomenament.
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Article 4. Procediment
4.1 El nomenament de la persona idònia s'ha de realitzar d'acord amb el procediment
que preveu la normativa d'àmbit local aplicable.
4.2 Un cop acordat el nomenament, l'ajuntament ha de trametre al Departament de
Justícia un certificat de l'acord pres pel ple municipal o per l'òrgan de l'ajuntament que
tingui atribuïda la competència, el qual s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
a) Nom i cognoms de la persona nomenada, amb el NIF i les dades bancàries
corresponents i un compte de correu electrònic per tal de garantir les comunicacions
telemàtiques, si són necessàries.
b) Nom i cognoms de la persona sortint, amb la identificació d'un compte de correu
electrònic per tal de garantir les comunicacions telemàtiques, si són necessàries.
c) Data dels efectes del nomenament de la persona nomenada, la qual determina
l'eficàcia administrativa i econòmica del nomenament.
d) Qualsevol altra documentació que es consideri adequada per resoldre l'expedient.
4.3 La tramesa del certificat de l'acord pres pel ple municipal o per l'òrgan de l'ajuntament
que tingui atribuïda la competència comporta que s'han complert tots els requeriments
que estableix la normativa vigent, especialment els que es refereixen a la notificació a les
parts afectades en el procediment de nomenament, per tal de no generar indefensió.
Article 6. Nomenament de persona idònia que es faci càrrec del registre civil
6.1 Quan la secretaria del jutjat de pau formi part d'una agrupació de secretaries de
jutjats de pau en funcionament, cada ajuntament ha de nomenar una persona idònia
perquè es faci càrrec de forma exclusiva de l'àmbit del registre civil del jutjat de pau
corresponent.
6.2 El nomenament s'ha de fer de conformitat amb el procediment que estableix l'article
4 i ha de fer referència específica que l'encàrrec abasta només l'àmbit del registre civil.
El nomenament pot contenir també una persona idònia per substituir la titular.
Article 7. Admissió del nomenament
7.1 Un cop rebut el nomenament de la persona idònia, ja sigui titular, ja sigui substituta,
o d'ambdues, el Departament de Justícia ha d'obrir l'expedient administratiu corresponent
i l'ha d'instruir, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7.2 Si el Departament de Justícia adverteix qualsevol defecte o omissió documental al
nomenament, ha de requerir l'ajuntament perquè en el termini establert legalment
l'esmeni. Correspon a l'ajuntament comunicar a la persona afectada l'esmena i la millora
del nomenament, quan sigui procedent.
7.3 Totes les comunicacions amb l'ajuntament s'han de fer exclusivament per mitjans
telemàtics.
Article 8. Aprovació o denegació del nomenament
8.1 El conseller o consellera de Justícia o persona en qui delegui ha de resoldre l'aprovació
del nomenament, que només pot ser denegat per raons de legalitat.
8.2 El Departament de Justícia ha de notificar la resolució a l'ajuntament o ajuntaments,
perquè la comuniqui a la persona idònia designada, i al jutge o jutgessa de pau.
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8.3 Totes les comunicacions o notificacions s'han de fer exclusivament per mitjans
telemàtics».
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquesta resolució
L’atribució per a dictar aquest acord correspon al Ple d’acord amb l’article 22.2.g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 52.2.h) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
ACORDS,
PRIMER. ACCEPTAR la renúncia de la senyora Silvia Quintana Campos, funcionària de
l’Ajuntament d’Olivella com a secretària del Jutjat de pau i del Registre Civil d’Olivella, amb efectes
de 31 de maig de 2020.
SEGON. DESIGNAR el senyor Jaume Inglada Caralt, funcionari de l’Ajuntament d’Olivella com a
secretari del Jutjat de pau i del Registre Civil d’Olivella, amb efectes d’1 de juny de 2020.
TERCER. TRAMETRE certificat del present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
QUART. DECLARAR el règim de recursos aplicables:
a. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva notificació.
Amb caràcter previ, podeu formular un requeriment davant l’òrgan que ha dictat
la resolució, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats
poden interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la present notificació. Fins que sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
[document signat electrònicament]
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