
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

Sol·licitud d’esmenes a les llistes provisionals d’admesos o exclosos1  

Dades del procés de selecció 
Núm. de registre de convocatòria Torn

Dades personals 
Data de naixement Cognoms i nom 

ID del tràmit2 Telèfon Adreça de correu electrònic 

Dades que cal esmenar 

Documentació que s’hi adjunta 
 Resguard de pagament de la taxa per ingrés, transferència bancària, gir postal o telegràfic  
 Resguard d’exempció de la taxa 

 per situació d’atur sense rebre prestació 
per discapacitat legal reconeguda igual o superior al 33 % 

 per jubilació 
 Resguard de bonificació de la taxa 

per família nombrosa (categoria general o especial) 
 per família monoparental (categoria general o especial) 

Sol·licitud 

Que tingueu en compte les esmenes indicades i la documentació que s’hi adjunta a fi que declareu 
l’admissió de la meva participació en el procés de selecció. 

Data 

Signatura 

1. Presenteu aquest formulari al registre d'entrada.

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 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 protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat 

Direcció de Serveis. Servei de Selecció i Provisió 
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2. Empleneu aquest camp només en el cas de sol·licitud telemàtica.
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