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ANNEX III 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LES PROVES SELECTIVES PER A COBRIR 
SET (7) PLACES DE POLICIA PORTUÀRIA D’ESTABILITZACIÓ (RD 408/2022), EN 
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS 
OPOSICIÓ (2022_18). 
 

 

1. DADES PERSONALS 

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

NACIONALITAT DNI / NIE / PASSAPORT en vigor DATA DE NAIXEMENT 

ADREÇA 

 

NÚM. LLETRA ESC PIS PORTA 

MUNICIPI PROVÍNCIA 

CODI POSTAL TELÈFON 

CORREU ELECTRÒNIC 

TITULACIÓ ACADÈMICA EXIGIDA EN LA CONVOCATÒRIA 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 2.DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA A  APORTAR 

 Documentació a aportar amb la sol·licitud: 
• Còpia del DNI, NIE o Passaport en vigor. 
• Còpia del carnet de conducció classe B en vigor 
• Còpia de la titulació acadèmica requerida en la convocatòria.  
• Còpia del nivell intermedi de català B2 o superior.  
• Curriculum Vitae.  
• Informe de vida laboral recent, emès amb una antelació màxima de 12 mesos. 
• Declaració jurada (Annex IV). 
• Compromís de conducció de vehicles de l’APT (Annex V) 

La següent documentació es presentarà d’acord amb el que s’estableix en el punt 5 de les bases 
d’aquesta convocatòria: 

• Copia de tots els diplomes i titulacions dels mèrits al·legats. 
• Certificació acreditativa referida a l’experiència laboral i informe de vida laboral. 

L’acreditació dels serveis prestats i/o funcions realitzades hauran de contenir, a 
més de l’informe de vida laboral actualitzat, el certificat de l’empresa que indiqui 
les funcions realitzades, i/o còpia del contracte de treball i/o aquella 
documentació oficial que en dret procedeixi, que pugui acreditar la categoria 
professional o les funcions desenvolupades.   

3. HISTORIAL ACADÈMIC I PROFESSIONAL 

 
 
 
 
 
 

 

FORMACIÓ 
TITULACIÓ ACADÈMICA 

 
Nº DENOMINACIÓ CENTRE ANY expedició 

    

    

    

    

    

    

  
IDIOMES 

 
Nº DENOMINACIÓ NIVELL CENTRE ANY expedició 

     

     

     



 
 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓ 

 
Nº DENOMINACIÓ CENTRE DURADA ANY realització 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
EN EL SECTOR PÚBLIC 

 
Nº DENOMINACIÓ LLOC DE 

TREBALL 

ADMINISTRACIÓ /  
EMPRESA 
PÚBLICA 

DATA 
INICI 

DATA  
FINAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 EN EL SECTOR PRIVAT 
 DENOMINACIÓ LLOC DE 

TREBALL 
EMPRESA / 
ACTIVITAT 

DATA 
INICI 

DATA 
 FINAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. PROVA DE CATALÁ 

 

Vaig realitzar i superar amb un APTA/E la prova de català realitzada a l’Autoritat Portuària 
de Tarragona, en una convocatòria pública de proves selectives anterior.  

(Marcar amb una X)                                                    

 

 

 

5. SOL·LICITUD, DECLARACIÓ, LLOC, DATA I SIGNATURA 

 

El/la sotasignat/ada DEMANO que m’admeteu a les proves selectives a què es refereix 
aquesta sol·licitud i DECLARO sota la meva responsabilitat que són certes les dades que 
s’hi consignen i que reuneixo les condicions exigides i, en cas contrari, quedaran sense 
efecte. 

Tarragona,………. .de ……………………….. de 20… 

EL/LA SOL·LICITANT 
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