
 
      AJUNTAMENT DE CARRÍCOLA 

 
                 Plaça de la Constitució, 5 -46869, CARRÍCOLA (Valencia)    www.carricola.es            carricola_alc@gva.es 

 
 

INSTÀNCIA PRESENTACIÓ A L’ELECCIÓ DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A 
DEL JUTJAT DE PAU DE CARRÍCOLA 

SR.ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CARRÍCOLA 
 

Les dades personals facilitades seran tractades per l'Ajuntament de Carrícola, Plaça de la Constitució, 5 de Carrícola -46869- (València), en qualitat de 
responsable de tractament, únicament amb la finalitat del procés de selecció convocat. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si 
escau, oposició mitjançant escrit al correu electrònic carricola_alc@gva.es .Aixi mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades 
personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).  

 
Nom i cognoms__________________________________________ amb DNI 

_______________ veí/veïna de Carrícola, amb domicili 

_____________________________________________ telèfon__________________ correu 

electrònic__________________________ 

 

EXPOSE 
Que he tingut coneixement de l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia 

núm. 119 del dia 23-VI-2020 de la convocatòria de l’Ajuntament de Carrícola per a l’elecció del 

càrrec de jutge/ssa de pau i substitut/a del Jutjat de Pau de Carrícola. 

Que vull optar al procés d’elecció convocat, i es per això que DECLARE BAIX LA MEUA 
RESPONSABILITAT QUE: 

- Soc espanyol/espanyola i major d’edat, d’acord amb l’art.1, 2 del Reglament 3/1995, de 

7 de juny, dels Jutges de Pau. 

- Que no pertany a cap partit polític o sindicat i no tinc cap ocupació al servici dels 
mateixos, d’acord amb l’art.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny. 

- Que no estic incurs/incursa en cap causa d’incapacitat que estableix l’art.303 de la Llei 

orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ): 

- No em trobe impedit físicament o psíquicament per a la funció judicial. 

- No he estat investigat, processat i/o condemnat per delicte dolós. 

- Que m’hi trobe en ple exercici dels meus drets civils. 

- Que no incórrec en cap incompatibilitat de les que estableixen els arts. 389 a 397 de la 
LOPJ en tot allò que siga aplicable als Jutges/esses de Pau. 

Que em compromet a jurar o prometre el càrrec en la forma prevista legalment en cas de ser 

elegit/da per al càrrec. 

 

SOL.LICITE: 
Que se me tinga per presentat/da en temps i forma en el procés d’elecció de Jutge/ssa 

de Pau titular i substitut/a del Jutjat de Pau de Carrícola. 

 
Carrícola, ____ de juliol de 2020. 

Signat. 


