
Núm. 121
3 d'octubre de 2017

Sec. V. - Pàg. 31523

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

10820 Convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau titular i substitut de Santa Eulària des Riu

En compliment a l'establert en els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, es posa en coneixement de tots els interessats que
es realitza convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge de Pau titular i substitut de Santa Eulària des Riu, el Decret d'Alcaldia de data
19 de setembre de 2017, que es transcriu íntegrament a continuació: 

DECRET D'ALCALDIA DE DATA 19/09/2017

Estant tramitant-se expedient per a l'elecció de Jutge de Pau titular i el seu substitut, vist l'Informe de Secretaria, remetent-se al procediment
regulat en els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 5 i següents del Reglamento número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau, aprovat per acord del Consell General del Poder Judicial de 7 de juny de 1995 (BOE de 13 de juliol), 

DISPOSO:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge de Pau titular i el seu substitut d'aquest Municipi que s'ajustarà a les
següents bases: 

 Els qui estiguin interessats en el càrrec, que reuneixin les condicions legalment establertes i no incorrin en les causesPRIMERA.-
d'incompatibilitat previstes en la Llei Orgànica del Poder Judicial, presentaran en aquest Ajuntament la corresponent sol·licitud, per escrit, en
el termini de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, a la qual
s'acompanyarà els següents documents: 

a) Fotocòpia del D.N.I. 
b) Declaració jurada en la qual es faci constar els següents extrems: 

Que manca d'antecedents penals.
Que no està processat o inculpat per delicte dolós. 
Que està en ple exercici dels seus drets civils.
Que és espanyol, major d'edat, no està impedit física o psíquicament per a la funció judicial i que va a residir en aquesta localitat,
excepte autorització de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia. 
Que no està culpable en cap de les causes d'incapacitat ni d'incompatibilitat o prohibició previstes en els arts. 389 a 397 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial. 

Davant els dubtes que se suscitin l'Alcaldia podrà requerir la presentació de document idoni que acrediti els extrems anteriors, sense perjudici
de la responsabilitat en què s'hagués pogut incórrer. 

.- La present convocatòria es farà pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, tauler d'anuncis d'aquestSEGONA
Ajuntament, tauler d'anuncis del Jutjat Degà d'Eivissa i tauler d'anuncis del Jutjat de Pau d'aquesta localitat. 

- Les sol·licituds presentades dins del termini establert se sotmetran a la consideració del Ple de l'Ajuntament en la primeraTERCERA.
sessió que celebri, perquè triï, amb el quòrum de la majoria absoluta legalment establerta, a la persona idònia d'entre les interessades. 

SEGON.- Publicar la present convocatòria en el BOIB, en el Tauler d'anuncis digital i remetre-la al Jutjat Degà d'Eivissa.

Santa Eulària des Riu, 25 de setembre de 2107

L’Alcalde
Vicente Marí Torres
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