Procés de selecció del
Jutge/essa de Pau Substitut/a
2017 - 2020

Ajuntament de
Breda

Bases reguladores de la convocatòria
I- Requisits
Poden presentar la seva candidatura a Jutge/essa de Pau substitut/a del municipi de Breda totes
les persones que reuneixin, en el moment de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Ser major d’edat.
c) No estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial.
d) No estar condemnat per delicte dolós en tant que no hagi obtingut la rehabilitació.
e) No estar processat o inculpat per delicte dolós en quan no sigui absolt o es dicti auto de
sobreseïment.
f) No pertànyer a cap partit polític o sindicat ni estar treballant al servei dels mateixos.
g) Trobar-se en exercici dels seus drets civils.

II- Termini i lloc de presentació de sol·licituds
1. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar a la Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de Breda, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
III- Sol·licitud i documentació
1. Per presentar la seva candidatura, els interessats hauran de presentar la sol·licitud
corresponent, de conformitat amb els models que figuren a l’annex.
2. A la sol·licitud caldrà acompanyar la següent documentació:
Fotocòpia autenticada del Document Nacional d’Identitat.
Currículum vitae.
Declaració responsable en la qual el/la aspirant declari formalment que no es troba
incurs en cap de les causes d’incapacitat de les establertes a l’art. 303 de la Llei
Orgànica 6/85 del Poder Judicial i que s’enumeren als apartats c) a f) de la base I.
Altre que els candidats considerin adequada en suport a la seva candidatura.

IV- Règim jurídic
Respecte a tot el que no està previst en aquestes bases serà d’aplicació allò previst a la Llei
Orgànica 6/1985 del poder judicial i la resta de legislació aplicable.
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ANNEX
Model de sol·licitud
En/na ............................................................................... major d’edat, provist/a de DNI núm.
......................................... i amb domicili a .............................................................
EXPOSO:
-

Que m’he assabentat de la convocatòria per a la cobertura del càrrec de Jutge/essa de
Pau Substitut/a de Breda;

-

Que conec el contingut de les bases publicades amb l’anunci de la convocatòria, les quals
accepto;

-

Que reuneixo tots i cadascun dels requisits per ser elegit/da, així com que no estic incurs/a
en cap causa d’incapacitat per a l’ingrés a la Carrera Judicial de les explicitades a l’article
303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, modificada per la Llei
Orgànica 19/2003, de 23 de desembre;

Per tot l’anterior
DEMANO:
Que es tingui en compte la meva candidatura pel càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a, així
com la documentació adjunta acreditativa de les condicions requerides a les bases.

Breda, .......... de ....................................... de 2017
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