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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

12827 Convocatòria per a cobrir les places de Jutge/ssa de Pau i obertura del termini de pressentació de
sol·licituds

Que per aquest Ajuntament s'ha iniciat expedient per a l'elecció del Jutge de Pau titular, ja que en el mes de setembre es varen complir els
quatre anys pel qual es va anomenar aquest càrrec.

Que correspon al Ple de l'Ajuntament triar la persona per ser nomenada Jutge de Pau titular  d'aquest Municipi, de conformitat al que
disposen els articles 101 i 102 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de pau.

Que de conformitat amb la normativa d'aplicació, podrà ser nomenat Jutge de Pau qui  no sigui llicenciat en dret, i reuneixi els següents
requisits

- ser espanyol,
- major d'edat,
- no estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial (art. 303 LOPJ)
- i no haver estat condemnat per delicte dolós i estar en ple exercici dels seus drets civils.

Que s'obre un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per
escrit dirigit a aquesta Alcaldia

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

El model d'instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins
del termini establert.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la Seu electrònica d'aquest Ajuntament [ http://valldemossa.sedelectronica.es].

Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d'acord amb el que es preveu en l'article 101.1 de la Llei
orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i l'article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, comunicant l'Acord al
Jutge Degà del Partit Judicial de Palma.

El que es publica per a general coneixement.

 

Valldemossa, 17 de desembre de 2020

El batle
Nadal Torres Bujosa
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