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1En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves
dades seran tractades per tal de donar resposta al procediment/tràmit iniciat per vostè. Les seves dades passaran a formar part dels fitxers
responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran tractades per la finalitat descrita. Tan mateix, li informem que les seves dades podran ser
comunicades a aquelles Administracions Publiques que, en el correcte desenvolupament del procediment/tràmit iniciat o quan una llei així ho prevegi.
En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a aquest Ajuntament o bé mitjançant l'espai
d'atenció al ciutadà de la pàgina web.

5dfb6d1415754452a9e62376fc81fc7e001

Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcalde en funcions.
Josep Ma. Mateu Ferrer

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau
titular d’ Alcoletge i, s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè les persones
que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la
designació del Jutge de Pau substitut d’Alcoletge.
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