
 
 
 
Annex 2.a) Sol·licitud per a ésser admès/a en el procés d'estabilització, mitjançant el 
sistema selectiu excepcional de concurs oposició, en relació amb el lloc de treball de 
personal laboral de Ports de la Generalitat   

Dades personals  
 
 
Cognoms i Nom              
  
 

DNI/ NIF / NIE / Passaport  

Nacionalitat               
  
 

Data de naixement    

Adreça  
 
  

 

Codi postal                
  
 

Municipi   

Telèfon                
  
 

Adreça electrònica  

  
Dades de la convocatòria  

 

Convocatòria 002 - Procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de 
concurs oposició.  DOGC NÚM. 8821  DATA 28.12.2022 

 
Lloc de treball al qual es presenta: RESPONSABLE D’OBRES I MANTENIMENT (A-2) 
PALAMÓS 

Codi de pagament: 0796665 

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?EMISORA=0796665 

 
 DECLARO no patir malaltia ni estar afectat/da per limitacions físiques o psíquiques que 

siguin incompatibles amb el desenvolupament de les funcions inherents a la plaça. 
 

 DECLARO no estar separat/da del servei per sanció disciplinària, inhabilitat/da per al 
desenvolupament de funcions al sector públic.  
 

 DECLARO que són certes totes les dades consignades en la sol·licitud i que reuneixo les 
condicions exigides per participar en el present procés de selecció, d’acord amb les 
bases d’aquesta convocatòria. 
 

 DECLARO que coneixo íntegrament el contingut de les bases de la convocatòria   

 

Acreditació de mèrits (Base comuna 7.4): 
 
Documentació que s’annexa a la sol·licitud (marcar amb una creu els que apliquin): 

    

□ Documentació acreditativa del compliment dels requisits relatius a la nacionalitat.  

□ Document acreditatiu d’haver fet efectiva la taxa de participació o acreditació del dret 
a la bonificació de la taxa per a la categoria professional a la que em presento.  



 
 

□ Certificació oficial corresponent a la titulació que es requereix per a la categoria 
professional laboral a la que em presento. 

□ Certificació oficial corresponent als coneixements de llengua catalana del nivell que es 
requereix per a la categoria professional a la que em presento. 

□ Certificació de serveis prestat en altres administracions (annex 2.B. de la convocatòria). 

□ Altra documentació relacionada amb la convocatòria per a la categoria professional 
laboral a la que em presento. 

 
De conformitat amb l'article 2.9. de la convocatòria, la manca de pagament, el pagament 
incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d'exempció comporta, en cas que no s'esmeni 
en els termes de la base comuna 10, l'exclusió de la persona aspirant respecte del procés de 
selecció en el qual hagi sol·licitat la participació, i restaran sense efectes els drets associats a 
la seva participació.  

Protecció de dades 
 

 He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades  

 

Informació sobre protecció de dades personals: 
  
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades, i a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals, les vostres dades seran tractades per part de Ports de la Generalitat, com a 
responsable d’aquestes: 
  
Responsable:                 Ports de la Generalitat 

Adreça postal: C/ Dr. Roux, 59-61, 08017-Barcelona 
Telèfon 93 206 09 30 
Adreça electrònica de contacte: generalitat.ports@gencat.cat  
Contacte DPD: dpoports@gencat.cat  

  
Finalitat:                        Gestió de les sol·licituds de participació al procés d’estabilització de plantilla 

de Ports de la Generalitat. 
  
Legitimació:              En exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable 

del tractament i d'acord amb l'article 18 de la Llei 10/2019, del 23 de 
desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 

  
Destinataris:            Les dades no se cediran a tercers. 
 
  
Conservació de dades:   Les dades recollides es conservaran durant 2 anys, i sempre que siguin 

necessàries per complir amb la legislació vigent. 
  
Drets:                       Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, 

així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat a 
Ports de la Generalitat o a través de l’adreça 
electrònica atenciousuaris.ports@gencat.cat . 
En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, 
podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control 
a www.apdcat.cat . 

 
 
La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà mitjançant el formulari de petició genèrica 
del registre d’entrada i sortida electrònic (s@rcat) adreçada a Ports de la Generalitat,  
(Departament de Territori i Sostenibilitat, Tema: Mobilitat i Transports, Subtema: Ports) i 
indicant en el camp assumpte Procés d’estabilització.  
 

mailto:generalitat.ports@gencat.cat
mailto:dpoports@gencat.cat
mailto:atenciousuaris.ports@gencat.cat
http://www.apdcat.cat/


 
 
 
A la petició genèrica s’adjuntarà aquest model de sol·licitud i, si s’escau, la resta de 
documentació que segons aquesta convocatòria sigui necessària. 
 
Aquest formulari és d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria, i no es 
consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari 
o format. 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant        
       
  
 

Localitat i data 
 

 


