
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE TERRITORI

PORTS DE LA GENERALITAT

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TER/4054/2022, de 22 de desembre, per la qual es publica la
convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de
mèrits de Ports de la Generalitat (convocatòria 001).

S'ha observat una errada material al text de l'esmentada Resolució TER/4054/2022, de 22 de desembre, per la
qual es publica la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de
concurs de mèrits de Ports de la Generalitat (convocatòria 001), publicada al DOGC núm. 8821, de 28 de
desembre de 2022, i se'n detallen les correccions oportunes:

En l'Annex 5 “Bases específiques del lloc de treball: Responsable de gestió operativa i at. client (B.1)”, en la
base 3 – Funcions, on diu:

“Elaborar i gestionar la documentació relativa a la contractació de l'ens, que li sigui requerida.

Realitzar el seguiment tècnic, econòmic i administratiu de les execucions d'obres en totes les seves fases.

Elaborar i desenvolupar el programa de manteniment de les infraestructures portuàries, i realitzar el seu
seguiment.

Elaborar i gestionar informes, projectes i pressupostos relacionats amb la seva activitat i la documentació que
se'n derivi.

Gestionar i actualitzar la informació gràfica i documental de les infraestructures portuàries.

Realitzar el seguiment i control de les obres executades per tercers”.

Ha de dir:

“Identificar i proposar nous aprofitaments i/o ocupacions del domini públic portuari.

Realitzar la prospecció de mercat per localitzar possibles interessats/des.

Fer el seguiment del desenvolupament de les activitats portuàries.

Atendre, informar i assessorar als clients dels requisits, normativa i tràmits a seguir per tal de desenvolupar
qualsevol activitat en les instal·lacions portuàries.

Realitzar el seguiment econòmic de la zona.

Fer el seguiment dels indicadors establerts a la Carta de Serveis, analitzant les dades i proposant millores per
tal de prestar un servei amb un estàndard de qualitat òptim a la Zona d'adscripció.

Valorar la demanda del servei proposat, així com la idoneïtat, compatibilitat amb la resta d'activitats que es
desenvolupen en el port, entre altres.

Vetllar per la correcta implementació del Pla d'identificació visual de l'ens”

Barcelona, 29 de desembre de 2022
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Pere Vila i Fulcarà

Director general de Ports de la Generalitat
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