EDICTE
Properament caldrà renovar els càrrecs de Jutge/essa de Pau, titular i substitut/ta del municipi de
Maldà.
Correspon al Ple de l'Ajuntament proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les persones
per ser nomenades per a aquests càrrecs, de conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102
de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i 5.1 del Reglament 3/1995,
de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
S'obre un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè les persones interessades,que reuneixin les
condicions legals, ho sol·licitin per escrit adreçat al registre d’entrada de l’Ajuntament de Maldà o bé
de la manera que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
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d’aquest
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http://www.malda.cat
A la instància s’adjuntarà el currículum vitae amb especificació de l’activitat exercida actualment, i
declaració jurada acreditativa de trobar-se en el ple exercici dels drets civils i no trobar-se inclòs en
cap de les incapacitats previstes a l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la corporació els proposarà lliurement, d'acord
amb el previst a l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i a l’article 6
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
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L’alcaldessa,
Anna Maria Salla Xuclà

Plaça Homenatge a la Vellesa S/N - Codi Postal 25266 - Telèfon 973 33 00 45 – Fax 973 33 11 11 ajuntament@malda.cat

