
 

INSTÀNCIA DE  PRESENTACIÓ  Al  CÀRREC  DE  JUTGE  DE  PAU  TITULAR  DE
MURO DE ALCOY.

Cognoms:………………………………………………… Nom:………………………..….

Document Nacional d'Identitat:………………………………………………

Data de naixement:………………………………

Domicili:……………………………………………………. Localitat:………………………

Data B.O.P. convocatòria: BOP núm. 81 de 3 de maig de 2021.

                                                                                                                                                           

DECLARACIÓ  JURADA  DE  DADES  D'IDENTIFICACIÓ  I  CONDICIONS  DE
CAPACITAT I DE COMPATIBILITAT.

- Que reunisc els requisits de capacitat establits en el Reglament núm. 3/1995 de 7 de 
Juny dels Jutges de Pau (BOE de 13 de juny), artícle1.2. del Títol I i article 13 del Títol 
II.

-  Que NO incórrec  en  cap  de  les  incompatibilitats  i  prohibicions  regulades  en  els
articles 389 a 397 de la Llei orgànica del Poder Judicial en el que siga aplicable:

1r. Amb qualsevol càrrec d'elecció popular o designació política de l'Estat, comunitats
autònomes, províncies i altres entitats locals i organismes dependents de qualsevol
d'ells.

2n. Amb les ocupacions o càrrecs dotats o retribuïts per l'Administració de l'Estat, les
Corts  Generals,  la  Casa  Reial,  comunitats  autònomes,  províncies,  municipis  i
qualssevol entitats, organismes o empreses dependents dels uns i les altres.

3r. Amb l'exercici de l'Advocacia i el Procuradoratge i amb tota mena d'assessorament
jurídic, siga o no retribuït.

Art. 395 No podran els jutges pertànyer a partits polítics o sindicats o tindre ocupació al
servei d'aquests.

Tampoc podran prens en les eleccions legislatives o locals més part que la d'emetre el
seu vot  personal.  No obstant  això  exerciran les  funcions  i  emplenaran els  deures
inherents als seus càrrecs.

 

 * S'acompanya relació de mèrits i/o currículum-vitae.

 S'acompanya relació de mèrits i/o currículum-vitae.

A ………………………………….a ………..de………………….de 21

Signat:     

Ajuntament de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 (Alacant). Tel. 965530557. Fax: 965531769



 

INSTANCIA DE PRESENTACIÓN AL CARGO DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE
MURO DE ALCOY.

Apellidos:………………………………………………… Nombre:………………………..….

Documento Nacional de Identidad:………………………………………………

Fecha de nacimiento:………………………………

Domicilio:……………………………………………………. Localidad:………………………

Fecha B.O.P. convocatoria: BOP núm. 81 de 3 de mayo de 2021
                                                                                                                                           

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE
CAPACIDAD Y DE COMPATIBILIDAD.

Que reúno los requisitos de capacidad establecidos en el Reglamento n.º 3/1995 de 7
de Junio de Los Jueces de Paz (B.O.E. de 13 de junio),  artículo1.2. del Título I  y
artículo 13 del Título II.

Que NO incurro en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los
artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que sea aplicable:

1º.  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.

2º. 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.

3º. Con el ejercicio de la Abogacía y la Procuraduría y con todo tipo de asesoramiento
jurídico, sea o no retribuido.

Art.  395 No podrán los jueces pertenecer  a partidos políticos o sindicatos o tener
empleo al servicio de los mismos.

Tampoco podrán tomas en las elecciones legislativas o locales más parte que la de
emitir  su voto personal.  No obstante ejercerán las funciones y cumplimentarán los
deberes inherentes a sus cargos.

* Se acompaña relación de méritos y/o currículum-vitae.

En ………………………………….a ………..de………………….de 21

Firmado:

Ajuntament de Muro de Alcoy

Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 (Alacant). Tel. 965530557. Fax: 965531769


