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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

1718

Convocatòria Jutge de Pau Substitut

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears es va posar en contacte amb aquest Ajuntament indicant que havia finalitzat el mandat del
Jutge de Pau Substitut d'aquest municipi i que s'havia de procedir a nomenar-ne un altre.
Es fa necessari, per tant, procedir a una nova elecció d'aquest càrrec.
Atès que correspon al Ple de l'Ajuntament l'elecció de la persona idònia per ser nomenada Jutge/essa de Pau substitut/a del municipi, de
conformitat amb l'establert als articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, i articles 4 i 5.1 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau,

DECRET
Primer.- Aprovar la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut/a del municipi de Santa Maria del Camí. D'acord
amb la normativa aplicable, els interessats han de presentar les seves sol·licituds segons el que es detalla a continuació:
Requisits dels aspirants:
- Ser espanyol

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/35/1106915

- Ser major d'edat
- No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei Orgànica del poder judicial.
- No incórrer en cap de les incompatibilitats i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la Llei Orgànica del poder judicial.
Presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí (Plaça de la Vila 1, 07320 Santa Maria del
Camí) en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent hàbil al de la publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes regulades a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas, el mateix dia en què presentin la seva instància a Correus o a un
registre administratiu, hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça ajuntament@ajsantamariadelcami.net indicant que han presentat la seva
instància. Si no envien aquest correu electrònic no seran admesos i tampoc seran admesos si la instància arriba després d'haver transcorregut
set dies des de la finalització del termini de quinze dies hàbils.
Documentació a presentar:
La sol·licitud s'haurà de presentar acompanyada de la següent documentació:
- Instància sol·licitant participar en l'elecció de Jutge de Pau Substitut de Santa Maria del Camí i indicant nom, llinatges, DNI,
domicili, telèfon, correu electrònic.
- Fotocòpia DNI
- «Currículum vitae» on es consignaran els detalls més significatius.
Segon.- Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web de l'Ajuntament, en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, i en el Jutjat de Pau de Santa Maria del Camí.
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Tercer.- Sotmetre a la consideració del Ple de l'Ajuntament les sol·licituds presentades perquè elegeixi, amb el quòrum de la majoria
absoluta dels seus membres, a la persona idònia d'entre les interessades.

Santa Maria del Camí, 8 de març de 2022
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El batle-president
Nicolau Canyelles
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