
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia  
 
                      

Sol·licitud de participació en concursos generals de mèrits i capacitats per a la
provisió de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
 
Dades de la convocatòria 
Número de convocatòria 
      

Número de DOGC 
      

Data de publicació 
      

 
Dades personals 
Cognoms i nom 
      

NIF 
      

Telèfon 
      

Adreça 
      

Localitat i codi postal 
      

Data de naixement 
      

 
Dades administratives actuals 
Situació administrativa 
      

Data d’inici de la situació administrativa 
      

Grup  
      

Cos 
      

Escala o especialitat 
      

Departament 
      

Unitat directiva 
      

Localitat 
      

Altres dades (d’acord amb la convocatòria) 
Funcionari amb discapacitat 

   sí               no 
Tipus   
      

Adaptació  
      

Petició condicionada 
   sí               no 

Familiar    
      

Cognoms, nom i NIF  

       
Destinació prèvia del cònjuge 

   sí               no 
Localitat    
      

Cognoms, nom i NIF  

      
 
Documentació annexa (d’acord amb la convocatòria) 
 

   Document acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i capacitats (doc 2) 
 

   Certificat de serveis prestats en altres administracions (doc 3 bis) 

SOL·LICITO ésser admès/esa a la convocatòria a què es refereix aquest document i DECLARO que
són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i que reuneixo les 
condicions exigides per ocupar els llocs de treball sol·licitats, d’acord amb les bases de la convocatòria
esmentada. 
                        

 
 

 
 
 
 
 
 

Òrgan convocant 
      
Signatura 
 
 
 
Localitat i data         



 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia  

 
 
Sol·licitud de llocs de treball per ordre de preferència1 
Cognoms i nom 
      

NIF  
      

Ordre   Codi plaça  Denominació del lloc Unitat directiva Centre de treball Localitat Nivell 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Signatura  
 
 
 
 
 
Localitat i data          
1. Es poden fer servir tantes còpies d’aquest full com siguin necessàries. 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Selecció i Provisió, que té 
com a finalitat la gestió dels processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i personal interí del Departament de Justícia. 
 
Les vostres dades personals seran cedides, si s’escau, en els casos previstos a la normativa i, en concret, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada, en relació amb allò establert a l’article 3 de la Llei 18/1990, de 15 de novembre. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer esmentat és la Direcció de Serveis del 
Departament de Justícia (carrer Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que us 
corresponguin davant d’aquest òrgan a l’adreça següent: 
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat. 
 

Núm. de la convocatòria 
      
Núm. de DOGC  
      
Cos 
      
Full núm. 
      

J-
SP

40
38

0 
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