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SOL·LICITUD 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(ELECCIÓ JUTGE PAU TITULAR) 

 

 

 

 

DADES DE L'INTERESSAT 

Tipus de persona 

 Física 
 Jurídica 

Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF 

  

 

DADES DEL REPRESENTANT 

Tipus de persona 

Física 
 Jurídica 

Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF 

  

Poder de representació que ostenta 

 

 

DADES A l'efecte de NOTIFICACIONS 

Mitjà de Notificació 

 Notificació electrònica 
 Notificació postal 

Direcció 

 

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 

    

 

 

 

 

 

A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ 

Núm. Expedient Núm. Registre 

2021/815  

Model Data 

  

Òrgan/Centro/Unitat Codi Identificació 

  



 

 

 

OBJECTE DE LA DECLARACIÓ 

Que assabentat de la convocatòria efectuada per aquest Ajuntament publicada en el 

Butlletí Oficial de la Província ,de data ____________, per cobrir el lloc de treball de 

JUTGE DE PAU TITULAR, d'acord amb l'assenyalat en el Capítol VI del Títol IV de la Llei 

Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i en el Títol III del Reglament 3/1995, de 7 

de juny, dels Jutges de pau. 

 

Que reuneixo totes les condicions establertes en la normativa vigent per poder accedir al 

càrrec convocat i en particular: 

— Posseir la nacionalitat espanyola. 

— Ser major d'edat. 

— Estar en ple exercici dels meus drets civils. 

— Ser resident en aquesta localitat, seu del Jutjat de pau, excepte autorització de la Sala 

de Govern del Tribunal Superior de Justícia. (Article 15 del Reglament 3/1995, de 7 de 

juny, dels Jutges de pau). 

— No estar incurs en alguna de les causes d'incapacitat previstes en la Llei Orgànica del 

Poder Judicial. (Article 389). 

— No estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial. 

— No estar condemnat per delicte dolós. 

— No estar processat o inculpat per delicte dolós. 

 

Que d'acord amb la naturalesa d'aquesta Declaració i amb el que es disposa en l'article 69 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, em comprometo a posar a la disposició de l'Administració la 

documentació que acredita el compliment dels requisits quan per aquesta em sigui 

requerida. 

 

Per tot l'exposat DECLARO sota la meva responsabilitat que compleixo tots els requisits 

exigibles per accedir al càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR i que em comprometo a 

mantenir el seu compliment durant el període de temps necessari. 

 



 

 

 

 

CONDICIONS DE LA DECLARACIÓ 

La presentació de la declaració responsable, assortirà els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió 

de la llicència municipal i es podrà fer valer tant davant l'administració com davant qualsevols altra persona, natural o 

jurídica, pública o privada. 

De conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, la declaració responsable permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici 

d'una activitat des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i 

inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques. 

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una 

declaració responsable, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la 

documentació que sigui en el seu cas requerida per acreditar el compliment del declarat, determinarà la impossibilitat 

de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, 

sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pertoqués. 

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de 

l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de 

l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb aquest objecte durant un període 

de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establerts en les normes sectorials d'aplicació. 

 

Consentiment i deure d'informar als interessats sobre protecció de dades  

He estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la 

documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.  

Responsable Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Finalitat Principal Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions 
administratives derivades d'aquests. 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics atorgats a aquest Ajuntament. 

Destinataris Les dades se cediran a al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol 
altres drets que els corresponguin, tal com s'explica en la informació 
addicional 

Informació Addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades en la següent url www.svmontalt.cat 

 

DATA I SIGNATURA 

 

 

A ___________________________, a __________ de __________ de 2021. 

 

 

Signatura, 

 

 

Signat: _________________ 

IL·LM.  SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.. 




