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Convocatòria pública per a cobrir la plaça de Jutge de Pau titular de Marratxí

Aquesta Alcaldia, en data 20 d’octubre de 2017, ha dictat la següent resolució:
“NEGOCIAT: INTERIOR
ASSUMPTE: ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR.
DECRET DE L‘ALCALDIA
Marratxí, 20 d’octubre de 2017.
Atès que, el proper 18-12-2017, es compleixen els quatre anys des del nomenament de Jutge de Pau Titular d’aquest municipi, a favor del
Senyor Joan Bestard Parets.
Vist el que disposa l’article 5.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i els articles 101, 102 i 103 de la Llei orgànica 6/1985,
del Poder Judicial,
Conseqüentment, aquesta Alcaldia, dicta la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/140/993963

RESOLUCIÓ
1r. Obrir la convocatòria pública per cobrir la plaça de jutge de Pau titular del municipi de Marratxí. D’acord amb la normativa aplicable es
requereix:
- Ser espanyol
- Ser major d’edat
- No trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat que estableixen l’article 303 i 389 y següents de la Llei
orgànica 6/1985, del Poder Judicial.
2n. Publicar aquesta convocatòria en el BOIB, al tauler d’edictes de la Casa Consistorial i al del Jutjat de Pau de Marratxí i a la pàgina web
municipal, pel termini de quinze dies hàbils.
3r. Establir un termini de 15 dies hàbils comptats des de la publicació de l’anunci en el BOIB per presentar sol·licituds, que hauran d’anar
acompanyades de la següent documentació:
- Instància
- Fotocòpia DNI
- Declaració jurada expressa de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat que estableixen l’article 303,
389 i següents de la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial i 13 i 14 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
- Currículum vitae
A la pàgina web municipal (www.marratxi.es) es poden consultar les normes i funcions del Jutge de Pau i descarregar el model d’instància.
Ho mana i signa el Batle, senyor Joan Francesc Canyelles Garau. Don fe”

Marratxí, 20 d’octubre de 2017
El Batle,
Joan F. Canyelles Garau
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