FULL DE SOL·LICITUD
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Representant:

DNI o NIF:
DNI o NIF:

Adreça:
Població
Telèfon fixe:

C.P.:
Telèfon mòbil:

e-mail:
Autoritzo a rebre les notificacions de la present sol·licitud al e-mail indicat:

Fax:
SI

NO

(marqui la opció que desitgi) .

EXPOSA:
1.- Que ha tingut coneixement de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província número ____
de ____ de ____ de ____ sobre l'obertura del termini de presentació d'instàncies per a la elecció
del jutge de pau titular i suplent del Jutjat de Pau de ____.
2.- Que reuneixo els requisits de capacitat establerts al Reglament número 3/1995 de 7 de juny,
dels Jutges de Pau, article 1.2 del Títol I i article 13 del Títol II.
3.- Que compleixo tots els requisits que preveu la LO 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i
en concret els següents:
4.- Que no incòrrec en cap de les incompatibilitats i prohibicions regulades als articles 389 a 397
de de la Llei Orgànica del Poder Judicial en allò que sigui aplicable:
No podran els jutges pertànyer a partits polítics o sindicats o tenir ocupació al servei dels
mateixos. Tampoc podran prendre en les eleccions legislatives o locals més part que la d'emetre
el seu vot personal. No obstant això exerciran les funcions i complimentaran els deures
inherents als seus càrrecs.
SOL·LICITA:
Que es tingui per presentada aquesta instància per tal de prendre part en la convocatòria
pública pel nomenament de:
Jutge/essa de Pau titular
Jutge/essa de Pau Substitut/a
DOCUMENTS APORTATS:
Fotocòpia compulsada del DNI
Currículum vitae (amb justificació dels mèrits al·legats, si s’escau)
SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER.
La Cellera de Ter,

de 201

Signatura de la persona sol·licitant / representant

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de la Cellera de Ter.
Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones
remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions
establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de
registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de la
Cellera de Ter.
> Trobareu més informació addicional sobre protecció de dades a www.lacelleradeter.cat

