AJUNTAMENT DE BINISSALEM
I L L E S

B A L E A R S

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, el 9 de març de 2022, dictà la següent
resolució:
“Decret de Batlia núm. 2022-0224
Atès que finalitzà el termini pel qual va ser nomenat l’actual jutge de pau titular i jutge
de pau substitut, tal com ha comunicat a l’Ajuntament el Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears
Atès que es fa necessari, per tant, procedir a una nova elecció d’aquests càrrecs
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament l’elecció de les persones que han de ser
nomenades com a jutge de pau titular i substitut
Atès l’article 5 del Reglament del Consell General del Poder Judicial núm. 3/1995, de 7
de juny, dels jutges de pau, s’anuncia la convocatòria pública per a les provisions dels
càrrecs de JUTGE O JUTGESSA DE PAU I JUTGE O JUTGESSA DE PAU
SUBSTITUT/A d’aquest municipi.
RESOLC
Primer.- Aprovar la convocatòria pública per cobrir les vacants de Jutge de Pau titular
i substitut del municipi de Binissalem. D’acord amb la normativa aplicable, els
interessats han de presentar les seves sol·licituds com es detalla a continuació:

a) Ser espanyol
b) Ser major d’edat
c) Residir en aquest terme municipal
d) No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’article 303 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial
e) No incorre en cap de les incompatibilitats i prohibicions regulades als articles 389 a
397 de la Llei 6/1985, Orgànica del Poder Judicial
Presentació de sol·licituds:
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar les
seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs prevists
a l’apartat 4 de l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El termini de presentació d’instàncies és de quinze dies hàbils comptats a partir de
l’endemà que es publiqui aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Documentació a presentar:
Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar la següent documentació:
- Fotocòpia del seu DNI
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Requisits dels aspirants:

AJUNTAMENT DE BINISSALEM
I L L E S

B A L E A R S

- Currículum vitae amb els detalls més significatius del seu perfil personal, acadèmic i
professional.
Segon.- Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la
plana web de l’Ajuntament de Binissalem, al Jutjat Degà d’Inca i al Jutjat de Pau de
Binissalem.
Tercer.- Sotmetre a la consideració del Ple de l’Ajuntament les sol·licituds
presentades perquè elegeixi, amb el quòrum de majoria absoluta, a la persona idònia
d’entre les persones interessades. Binissalem, a la data de la signatura electrònica. El
batle, signat i segellat.”
El que es fa públic per general coneixement.
Binissalem, a la data de la signatura electrònica.
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