Expedient: 2021/325/09.01.03 -

DECRET D’ALCALDIA
Atès que cal cobrir les places de Jutge de Pau Titular i de Jutge de Pau Substitut d’Alcoletge,
per quant, ha traspassat la jutgessa titular substituta i, alhora, finalitzaria el termini de vigència
d’aquest mandat i del de la Jutgessa de Pau Substituta del nostre municipi,
Atès que s’ha requerit per part de la Secretaria de Govern del TSJC de Catalunya per tal de
iniciar els tràmits relatius a aquests nomenaments,
Atès que d’acord amb l’art. 99 de la Llei Orgànica 6/1985 d’1 de juliol, en cada municipi on no
existeixi Jutjat de 1a Instància i Instrucció i, amb jurisdicció en el terme municipal corresponent,
hi haurà un Jutjat de Pau,
Vist tanmateix l’informe de secretaria sobre la tramitació d’aquest expedient, pel present,

Maria Jesús Pena Navarra
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02/07/2021 Secretària-Interventora

DISPOSO:
Primer.- Iniciar el procediment per al nomenament de Jutge/essa de Pau titular del municipi
d’Alcoletge i de Jutge/essa de Pau substitut/a del municipi d’Alcoletge.
Segon.- Aprovar la convocatòria per a la designació dels càrrecs indicats en el punt anterior.
Tercer.- Fixar com a termini de presentació de les sol·licituds un període de VINT (20) DIES
HÀBILS des de la publicació del corresponent edicte en el BOP de Lleida. Aquestes sol·licituds
s’hauran de formular per mitjà d’instància normalitzada, acompanyada de copia autèntica del
DNI, currículum vitae de l’interessat/ada i declaració jurada del compliment dels requisits
previstos segons el Reglament de Jutges de Pau i a la Llei Orgànica del Poder Judicial per a
l’exercici del càrrec.
Quart.- Publicar el corresponent anunci d’aquesta convocatòria al BOP i mitjançant edictes a
eTauler i en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció, així com en el Jutjat de Pau, així com en la
web municipal (www.alcoletge.cat)
Ho mano i signo a Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcalde,
Davant meu,
La secretària,
Josep Ma. Gras Charles

Ma. Jesús Pena Navarra

Josep Maria Gras Charles
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