
Dimarts, 31 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI sobre la segona convocatòria per a l'elecció i designació de jutge/essa de pau titular i substitut d'Olvan

Assumpte: Elecció del/la jutge/essa de pau titular i substitut d'Olvan.
Expedient: EG-0158-2016-ALC.

Objecte:

Elecció,  per  la  corporació,  del  càrrec  de  JUTGE DE PAU TITULAR i  JUTGE DE PAU SUBSTITUT d'Olvan,  de 
conformitat amb allò que disposen els articles 101 a 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4 a 7 del  
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.

Convocatòria i termini:

S'obre un termini de convocatòria pública de 30 dies hàbils, comptat des del dia següent a la publicació en el Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona,  per a què totes aquelles persones que tinguin interès en accedir a l'esmentat 
càrrec, presentin la sol·licitud corresponent davant el registre general de l'Ajuntament, en horari d'oficines.

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s'han d'adreçar al Registre Electrònic i/o General de l'Ajuntament d'Olvan, durant el termini esmentat,  
fent  constar  totes  les  dades  personals  i  el  fet  que  no  incorren  en  cap  de  les  circumstàncies  d'incapacitat  i/o 
d'incompatibilitat que estableix la normativa vigent.

A l'esmentada sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

- Currículum vitae.

- Fotocòpia del DNI.

- Certificat negatiu del Registre de penats i rebels.

Condicions legals de les persones aspirants:

• Tenir la nacionalitat espanyola i ser major d'edat.

• Estar en possessió, com a mínim del títol de certificat d'estudis primaris o equivalent.

• No estar incurs/a en cap de les causes d'incapacitat a què es refereix l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial.

• No estar incurs/a en cap de les causes d'incompatibilitat assenyalades a l'article 14 del Reglament 3/1995, de 7 de  
juny.

• Residir al municipi d'Olvan.

Procediment:

Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a l'elecció del  càrrec de Jutge de Pau titular i  substitut d'Olvan, 
mitjançant acord del Ple de la Corporació, el qual serà tramès al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a que 
efectuï el nomenament corresponent.

El que es publica per a general coneixement.

Olvan, 21 de desembre de 2016
L'alcalde president, Martí Orriols i Soler

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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