JUTGE/SA DE PAU SUBSTITUT /A

a) Ser ciutadà/na espanyol/a
b) Ser major d’edat
c) No estar incurs en causes d’incapacitat
2. CAUSES D’INCAPACITAT (Art. 303 DE LA LOPJ)
a) Tenir un impediment físic o psíquic per a l’exercici de la funció judicial
b) Haver estat condemnat per delicte dolós i no haver obtingut encara la rehabilitació
c) Els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti acta
de sobreseïment.
d) Els que no estiguin en ple exercici dels seus drets civils
3. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS I PROHIBICIONS DURANT EL MANDAT
Les que assenyala el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Les regulades als articles 389 i 397 de la LOPJ, compatibles però amb les següents
activitats:
a) Dedicació a la docència o a la investigació
b)

Exercici d’activitats professionals o mercantils que no impliquin assessorament
jurídic de cap tipus i que per la seva naturalesa, no siguin susceptibles d’impedir o
menystenir la seva imparcialitat o independència ni puguin interferir en l’estricte
compliment dels deures judicials.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per accedir a l’elecció de Jutge/sa de Pau substitut/a, s’han de
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Badia del Vallès (OAC), durant el
termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província, de dilluns a divendres, en horari d’atenció al públic (de
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
La sol·licitud, en la que s’hauran d’expressar les circumstàncies personals: nom, DNI,
domicili, etc., anirà acompanyada del currículum personal i una declaració fent constar
que no s’està incurs en cap de les causes d’incapacitat que assenyala l’article 303 de
la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Badia del Vallès, document signat electrònicament al marge per el secretari municipal,
Xavier Ortega Codines.
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