EDICTE NÚM. 11/2014
Per acord del Ple municipal del dia 15-07-2014 s’ha incoat l’expedient administratiu per tal
d'elegir la persona que haurà d’ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular del municipi del Pont
de Bar.
D’acord amb els articles 101 i següents de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) i 4 i
següents del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s'exposa al públic la vacant i
es fa l'oportuna convocatòria pública per tal que les persones interessades que compleixin
els requisits legals, puguin presentar en l'Ajuntament, durant hores d'oficina, la corresponent
sol·licitud adaptada al model que es facilitarà a qui estigui interessat. Caldrà adjuntar una
còpia del DNI.
El termini de presentació de les sol·licituds en l'Ajuntament serà d’un mes comptat des de la
publicació d'aquest anunci al BOP de Lleida.
Les persones interessades hauran de complir en tot cas els requisits determinats per l'article
1.2 del Reglament 3/1995 dels jutges de pau i l’article 102 de la LOPJ, i no poden incórrer en
cap de les causes d'incapacitat ni d’incompatibilitat establertes a la mateixa LOPJ.
Es fa públic per general coneixement.
El Pont de Bar, 21 de juliol de 2014
L'ALCALDE,

Francesc Jordana Duran

SOL·LICITUD PER ACCEDIR AL CÀRREC JUTGE DE PAU DEL PONT DE BAR
En/Na ____________________________________________, espanyol, major d’edat,
nascut a ___________________, el dia _____________ que visc al municipi del Pont de
Bar, domiciliat a ______________________________________, amb el DNI núm.
_________________ del que adjunto una fotocòpia, i amb telèfon núm. ________________,
assabentat de la convocatòria pública per al nomenament del càrrec de Jutge de Pau del
municipi del Pont de Bar, comparec i DECLARO:
- Que reuneixo els requisits legals per accedir al càrrec de Jutge de Pau del Pont de Bar.
- Que no soc inclòs dins de cap de les causes d'incapacitat ni d'incompatibilitat assenyalades
per la normativa vigent per a exercir el càrrec (articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial).
- Que la meva activitat actual és la següent: ______________________________.
- Que soc coneixedor dels drets i deures que el càrrec de Jutge de Pau comporta.
- Que habitualment sóc perfectament localitzable en qualsevol moment i no acostumo a
absentar-me del municipi en cap època de l'any.
- Que vull accedir al càrrec de Jutge de Pau titular del Pont de Bar pels següents motius:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Per tot l'anterior SOL·LICITO:
- Que es tingui per presentada en temps i forma aquesta instància a l'efecte de l'elecció de la
persona que hagi d'ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular del Pont de Bar.
El Pont de Bar, _______________
(signatura)

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DEL PONT DE BAR

