Espai reservat per a segells inters
Espacio reservado para sellos internos

Mod. 30 001

SOL·LICITUD D'ELECCIO PER A JUTGE DE PAU
SOLICITUD DE ELECCIÓN PARA JUEZ DE PAZ
1) DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento.

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF

Telèfon / Teléfono

Domicili (Carrer i número) / Domicilio (Calle y número)

Municipi / Municipio

C.P.

e-mail

C.I.F./N.I.F.

2) En representació de / En representación de

Altres dades rellevants / Otros datos relevantes (EMAIL)

Estudis /Estudios

EXPOSA / EXPONE

Que assabentat del Ban de l'Alcaldia per a l'elecció de Jutge de Pau subtitut d'este Municipi, d'acord amb el sistema previst
en el Reglament número 3/1.995, de 7 de juny dels Jutges de Pau, fa constar el següent: / Que enterado del Bando de la
Alcaldía para la elección de Juez de Paz Sustituto de este Municipio, con arreglo al sistema previsto en el Reglamento
número 3/1.995, de 7 de Junio de los Jueces de Paz, hace constar lo siguiente:
1. Ser espanyol / Ser español
2. Major d'edat / Mayor de edad
3. No estar sotmés en cap de les causes d'incapacitat que establix l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial / No
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
3.1. No trobar-se impedit físicament o psíquicament per a la Funció Judicial / No hallarse impedido física o psíquicamente
para la Función Judicial
3.2. No estar condemnat per delicte dolós / No estar condenado por delito doloso
3.3. No estar processat o inculpat per delicte dolós / No estar procesado o inculpado por delito doloso
3.4. Trobar-se en ple exercici dels seus drets civils / Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

SOL·LICITA / SOLICITA

Reunint tots i cada un dels requisits establits en el Reglament número 3/1.995, de 7 de juny "Dels Jutges de Pau“ i Llei
Orgànica 6/1985, d'1 de juliol del poder Judicial, SIGA PROPOSAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS
per a l'elecció del càrrec de JUTGE DE PAU.
Reuniendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento número 3/1.995, de 7 de Junio “De los Jueces
de Paz” y Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del poder Judicial, SEA PROPUESTO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE GATA DE GORGOS para la elección del cargo de JUEZ DE PAZ

Gata de Gorgos, a

.
(Data i signatura / Fecha y firma)

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS (ALACANT)
SR. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS (ALICANTE)

