Convocatòria pública per elecció de Jutge de pau titular del municipi d’Aiguaviva.
Es fa públic, per a coneixement general, que essent pròxima la finalització del termini de
quatre anys, pel qual va se nomenat l’actual Jutge de Pau Titular del municipi d’Aiguaviva, i
d’acord amb el que disposen els articles 101,102 i 103.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol del Poderl Judicial (LOPJ), així com els articles 5,6, i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de pau, s’obre convocatòria pública per a l’elecció plenària de l’esmentat
càrrec per un període de quatre anys.
Les persones interessades poden presentar la corresponent sol.licitud al registre general de
l’Ajuntament d’Aiguaviva, en les formes admeses per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
acompanyada de la documentació següent:
a. Fotocòpia del DNI.
b. Declaració signada pel que es manifesta no incorre en cap causa d’incapacitat ni
d’incompatibilitat legalment previstes pel desenvolupament de les funcions judicials
establertes a la Llei Orgànica del Poder Judicial.
c. Currículum vitae.
d. Declaració signada pel que manifesta l’activitat o professió que exerceix en
l’actualitat.
Els requisits per accedir al càrrec són: ser espanyol, major d’edat i no incòrrer en cap de les
causes d’incapacitat previstes a l’article 303 de la LOPJi i incompatibilitats previstes al
articles 389 a 397 de la citada LLei.
El termini de presentació de sol.licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
En el supòsit de no presentar-se cap sol.licitud, el Ple de la corporació escollirà lliurement
amb subjecció als mateixos requisits del procediment, comunicant l’acord al Jutjat de
Primera instància del partit.
Josepo Pinsach Riera
Alcalde
Aiguaviva, a la data de la signatura electrònica.
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