
SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ A L'ELECCIÓ DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR DEL JUTJAT DE 
PAU DE LA BISBAL DEL PENEDÈS 

 D./Dª________________________________________________________________________________ 

________, nascut/da a _____________________________________________, de _________________ 

anys d'edat, amb domicili a___________________________________________ de la localitat de 

______________________________________ CP_________, amb DNI número __________________ 

 i amb telèfon ___________________________________, correu electrònic________________________ 

EXPOSO: 

Primer.-  Que he tingut coneixement de l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
núm. 116 de 15 de juny de 2018 , relatiu a l'obertura del termini de presentació d'instàncies per a l'elecció 
de Jutge/ssa de Pau Titular del Jutjat de Pau La Bisbal del Penedès 

Segon.- Que compleixo els requisits que preveu la legislació vigent, i en concret els següents: 

a) Ser espanyol/a i major d'edat, d’acord amb l’article 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 
de Pau. 

b) No pertànyer a cap partit polític o sindicat, o tenir ocupació al servei dels mateixos, d’acord amb l’article 
2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 

c) No estar incurs/a en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i que literalment diu: "Estan incapacitats per a ingressar en la 
carrera judicial els disminuïts físicament o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte 
dolós mentre no hagen obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós mentre no 
siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment i els qui no estiguen en exercici ple dels seus drets civils". 

d) No incòrrer en cap incompatibilitat de les que estableix l'article 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, 
d'1 de juliol, del Poder Judicial, en tot allò que sigui aplicable als Jutges de Pau. 

Tercer.- Que vull optar al procés d’elecció per a ocupar el càrrec de Jutge/ssa de Pau titular 

Quart.- Que em comprometo a jurar o prometre el càrrec de la forma prevista legalment en cas de ser 
seleccionat/da per al càrrec. 

Cinquè.-  Adjunto currículum vitae, amb especial referència a l’activitat que s’està desenvolupant 
actualment, fotocòpia del DNI i declaració jurada de compliment  dels apartats a),b),c),d) del punt Segon 
d'aquesta instància. 

 SOL·LICITO: 

Que es tingui per presentada en temps i forma la present sol·licitud. 

 

 

La Bisbal del Penedès, ______ de _________________ de 2018 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDES 

  



 

DECLARACIÓ JURADA 

  

D./Dª________________________________________________________________________________ 

________, nascut/da a _____________________________________________, de _________________ 

anys d'edat, amb domicili a___________________________________________ de la localitat de 

______________________________________ CP_________, amb DNI número __________________ 

 i amb telèfon ___________________________________, correu electrònic________________________ 

  

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

Que sóc espanyol/a i major d'edat, d’acord amb l’article 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau. 

Que NO pertanyo a cap partit polític o sindicat, ni tinc cap ocupació al servei dels mateixos, d’acord amb 
l’article 2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 

Que NO estic incurs/a en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i que literalment diu: "Estan incapacitats per a ingressar en la 
carrera judicial els disminuïts físicament o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte 
dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós mentre no 
siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment i els qui no estiguen en exercici ple dels seus drets civils". 

d) Que NO incorro en cap incompatibilitat de les que estableix l'article 389 a 397 de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, en tot allò que sigui aplicable als Jutges de Pau. 

I perquè consti, als efectes de presentar-me per a l'elecció de Jutge de Pau titular del Jutjat de Pau de la 
Bisbal del Penedès, signo la present declació. 

  

  

________________________________ , _______ de _________________ de 2018 

 

 


