Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
ANUNCI
De conformitat amb el que es disposa als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de
7 de juny, dels jutges de pau, es fa públic que, amb motiu de la renúncia al càrrec del
jutge de pau substitut, la Junta de Govern Local, en data 20 de novembre de 2014, va
acordar iniciar la convocatòria per nomenar la persona que ostentarà aquest càrrec
fins al final del mandat, això és el 18 de maig de 2015.
Les persones que estiguin interessades a accedir a aquest càrrec poden presentar la
seva sol·licitud a les oficines municipals, durant el termini de 20 dies a comptar des de
la publicació d’aquest anunci en el BOP.
Per ser jutge de pau es requereix ser espanyol, major d’edat i no està incurs en cap de
les causes d’incapacitat legalment establertes.
Hauran d’acompanyar aquesta sol·licitud amb els documents següents:
-

Fotocòpia del seu DNI, que s’haurà d’acarar amb l’original
Currículum, en el qual hauran d’especificar l’activitat que estan desenvolupant
actualment
Declaració jurada de conformitat amb l’article 303 de la Llei orgànica 66/1985,
d’1 de juliol, del poder judicial, en la qual consti la informació següent:
o Que no pateix cap malaltia o cap defecte físic que l’impedeixi el
desenvolupament de les funcions judicials corresponents
o Que no ha estat separat del servei de l’Administració de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de l’Administració local i no ha estat mai
inhabilitat per a l’exercici de la funció pública
o Que no ha estat condemnat o inculpat per cap delicte
o Que està en ple exercici dels meus drets civils
o Que no incorre en cap de les incompatibilitats i les prohibicions que
regulen els articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial
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