SOL·LICITUD PLAÇA JUTGE PAU
amb el DNI
amb domicili a

,
de

la localitat de/d’

, amb CP.

telèfon

,

, correu electrònic

.

EXPOSO:
Que assabentat de les vacants de Jutge de Pau Titular i Substitut d’aquest Municipi mostro interès en les
mateixes.
Que la meva professió actual és

.

Que declaro sota jurament no estar incorregut en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició a què es
refereix l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial per l’exercici del càrrec.
Per tot,
SOL·LICITO:
Que havent presentat el present escrit en temps i forma, sigui inclòs en la relació d’interessats en ocupar la
plaça de Jutge de Pau.
Documentació aportada:


DNI



Currículum Vitae (especificar activitat que s’exerceix en l’actualitat)

Artesa de Segre,

d’

de

Signatura
ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de
tractament per part de l’Ajuntament d’Artesa de Segre amb la finalitat de tramitar la petició sol·licitada. La base legal pel tractament de les seves dades és
el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els
drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciodades@artesadesegre.cat. Pot
contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@artesadesegre.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o
mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d'obligacions legals de
l'ajuntament d'Agramunt.
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