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JUEZ PAZ

SOL·LICITANT

SOLICITANTE

Nom i Cognoms

Nombre y Apellidos

Adreça
C.Postal

Població

Data BOP Convocatoria

Dirección

Telèfon

Población

E-mail

Fecha BOP Convocatoria

NIF / CIF
Teléfono

Data naixement

DECLARACIÓ JURADA

Fecha nacimiento

DECLARACIÓN JURADA

Que reunisc els requisits de capacitat establits en
el Reglament nº 3/1995, de 7 de Juny dels Jutges
de Pau (BOI de 13 de juny), article 1.2 del Títol i
article 13 del Títol II.

Que reúno los requisitos de capacidad
establecidos en el Reglamento nº 3/1995, de 7 de
Junio de Los Jueces de Paz (BOE de 13 de junio),
artículo 1.2 del Título y artículo 13 del Título II.

Que NO incorrec en cap de les causes
d’incompatibilitats o prohibicions que regulades
en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial impedeixen l'acompliment de
l'indicat càrrec.

Que NO estoy incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidades o prohibiciones que reguladas
en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial impiden el desempeño del indicado
cargo.

SOL·LICITA (pot utilitzar fulls annexos)

(puede utilizar hojas anexas) SOLICITA

Participar en el procés de selecció al càrrec de Participar en el proceso de selección al cargo de
Jutge de Pau Titular de Massanassa.
Juez de Paz Titular de Massanassa
DOCUMENTS ADJUNTS

DOCUMENTOS ADJUNTOS

 Relación de méritos / Relació de mèrits

 Curriculum Vitae

_________________, ___ de _______________ de ______

Signatura

Firma
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NOTES ACLARATORIES

NOTAS ACLARATORIAS

Òmpliga aquesta instància amb lletra clara i llegible.
No oblide indicar el document, nom i cognoms,
adreça a efectes de notificacions, sol·licitud, data i
firma.

Rellene esta instancia con letra clara y legible. No
olvide indicar el documento, nombre y apellidos,
dirección a efectos de notificaciones, solicitud,
fecha y firma.

Indicar, amb tota claredat, els fets, raons i petició
en què es concrete la sol·licitud. En compliment de
l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal, l'informem que les dades de caràcter
personal i la informació facilitada per vosté seran
incorporades i tractades en un fitxer informatitzat
del que és responsable l’Ajuntament, la finalitat del
qual és facilitar la gestió administrativa que li és
pròpia. Vosté podrà, en tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus
drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant
sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.

Indicar, con toda claridad, los hechos, razones y
petición en que se concreta la solicitud. En
cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre protección de datos de
carácter personal, le informamos que los datos de
carácter personal y la información facilitada por
usted serán incorporadas y tratadas en un fichero
informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión
administrativa que le es propia. Usted podrá, en
todo momento, y de conformidad con la legislación
vigente, ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación mediante solicitud
dirigida a este Ayuntamiento.

Constitueixen
suposats
d’incompatibilitats
i
prohibicions regulades en els articles 389 a 397 de la
Llei Orgànica del Poder judicial, les que a
continuació s’indiquen:




Amb qualsevol càrrec d’elecció popular o
designació política de l’Estat, comunitats
autònomes, províncies i altres entitats locals i
organismes depenents de qualsevol d’ells.
Amb les ocupacions o càrrecs dotats o retribuïts
per l’Administració de l’Estat, les Corts
Generals, la Casa Real, comunitats autònomes,
províncies, municipis i qualssevol entitats,
organismes o empreses depenents d’uns i unes
altres.

Constituyen supuestos de incompatibilidades y
prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, las que a
continuación se indican:



Con cualquier cargo de elección popular o
designación política del Estado, comunidades
autónomas, provincias y demás entidades
locales y organismos dependientes de
cualquiera de ellos.



Con los empleos o cargos dotados o retribuidos
por la Administración del Estado, las Cortes
Generales, la Casa Real, comunidades
autónomas, provincias, municipios y
cualesquiera entidades, organismos o empresas
dependientes de unos y otras.



Amb l’exercici de l’Advocacia i la Procuraduría
i amb tot tipus d’assessorament jurídic, siga o
no retribuït.





No podran els jutges pertànyer a partits polítics
o sindicats o tenir ocupació al servei dels
mateixos.

Con el ejercicio de la Abogacía y la
Procuraduría y con todo tipo de asesoramiento
jurídico, sea o no retribuido.





Tampoc podran prendre en les eleccions
legislatives o locals més part que la d’emetre
el seu vot personal.

No podrán los jueces pertenecer a partidos
políticos o sindicatos o tener empleo al
servicio de los mismos.



Tampoco podrán tomar en las elecciones
legislativas o locales más parte que la de
emitir su voto personal.

CONTINUACIÓ
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