El Jutjat de Pau de Formentera estrena noves dependències
dijous, 15 de novembre de 2018 16:06

El Consell de Formentera informa que aquesta setmana han entrat en funcionament les noves
oficines del Jutjat de Pau, situades al carrer Pla de Rei número 120 baixos, vora el servei de
correus.

En el nou local es segueixen prestant els serveis habituals del Jutjat de Pau, com ara tramitació
i celebració d'Actes de Conciliació, diligències de comunicació com notificacions, citacions,
requeriments i emplaçaments, així com delegades per exhorts d'altres jutjats o tribunals, tant en
l'àmbit civil com penal entre d’altres.

S’ofereix també servei de videoconferència per a comunicacions, especialment entre perits i
testimonis a l’hora de comunicar-se amb jutjats de la resta de l’estat i es faciliten els formularis
pertinents i assessorament per a qualsevol tràmit amb jutjats, tribunals i Ministeri de Justícia.

Així mateix, també té funcions de Registre Civil; inscripcions de naixement, matrimoni i
defunció, inscripcions marginals a les de naixement i matrimoni, tramitació d'expedients de
matrimoni, celebració de bodes civils, tramitació d'expedients com naixements fora de termini,
trasllat d'inscripcions (naixements i matrimonis), rectificació d'errors, canvis de nom, expedició
de Fe de Vida, etc.

L’horari del Jutjat de Pau és de 09.00 a 13.30 hores, per bé que en cas de necessitat es
realitzen diligències més enllà d’aquest horari. Les oficines compten amb el servei d’una
gestora processal en funcions de lletrada de l’administració de justícia i un funcionari d’auxili
judicial a més de l’acció del jutge de pau i el jutge de pau substitut ens els actes d’audiència
pública on és necessària la seva intervenció i vistiplau.

Cal destacar que el Jutjat de Pau és totalment gratuït i ràpid, de manera que ens pot estalviar
els processos llargs i costosos inherents a d’altres jutjats propiciant acords amistosos en petits
litigis.

1/1

