
EDICTE  
  
  

ROBERT MARTÍNEZ CORRECHER , Alcalde-President de l'Ajuntament, 
faig saber que : 
 

Correspon al Ple de l'Ajuntament proposar a les persones que vagen a ser 
nomenades per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia en la Comunitat 
Valenciana com a JUTGE DE PAU titular i suplent de l'Alcúdia. 
  

Per tant s'obri un termini de presentació de sol·licituds per termini de 10 dies, a 
comptar des de la data següent a la publicació d'aquest edicte en el Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, i en els Taulers d'Anuncis del Jutjat 
de Primera Instància de Carlet i en el Jutjat de Pau de l'Alcúdia. 

 
  Els interessats hauran de reunir els següents requisits : 

a). no trobar-se inclòs dintre dels supòsits prevists en la Llei Orgànica del Poder 
Judicial per a l'ingrés en la carrera judicial. 

b). no trobar-se inclòs en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat previstes per 
desenvolupar les funcions judicials, a excepció de l'exercici d'activitats mercantils o 
professionals. No seran acceptades persones que desenvolupen professionalment 
activitats d'assessorament jurídic o que puguen interferir en la seua imparcialitat o 
independència per a l'exercici de la funció. 

c). no haver estat condemnat per cap delicte dolòs, excepte en cas de prèvia 
rehabilitació. 

d). no haver estat processat o inculpat per cap delicte dolòs, excepte en cas de 
prèvia absolució o sobreseïment. 

e). trobar-se en l'exercici ple dels drets civils. 
 
 Es fa constar que es tracta d’un càrrec honorari, pel qual cosa no es rep 
retribució o indemnització alguna. 
 

En la Secretaria de l'Ajuntament podrà, durant l'esmentat termini, examinar-se 
l'expedient i sol·licitar informació respecte a les condicions del càrrec i procediment de 
nomenament, així com obtenir el model corresponent de sol·licitud. 
 

En el supòsit que no es presentaren sol·licituds el Ple de l'Ajuntament procedirà 
a elegir lliurement a la persona que estime convenient. 
   

L'Alcúdia, 25 de novembre de 2014. 
 
 

      L'ALCALDE-PRESIDENT  
 


