
Com puc presentar la sol·licitud per participar en els Plans d’Ocupació?

A continuació us mostrem el  camí per presentar la sol·licitud (telemàticament o presencialment)
per  participar  en  els  Plans  d’Ocupació  convocats  per  l’Ajuntament.  Recordeu  que  per  fer  la
presentació de manera presencial cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon o bé a través de
la web de l'ajuntament.

Sol·licitud cita prèvia per la web

1. Per tal de poder sol·licitar cita prèvia i ser atesos de manera presencial,  accediu a l’accés a cita
prèvia de la pantalla principal

2. Des d’aquí tornem a clicar en l’apartat de sol·licitar cita prèvia



3. Cliquem a l’apartat d’atenció a la ciutadania

4. Fem recerca de l’apartat «instància genèrica»

  



  5. Se’ns despleguen les opcions de cites disponibles

També disposeu  de la  modalitat  de  correu  administratiu per  realitzar  la  sol·licitud.  En cas de
presentar  la  sol·licitud  per  correu  administratiu,  recordeu  que heu  d’enviar  mail  a
feina@ajllava  neres.cat   dins del termini de presentació de sol·licituds  ,  indicant que heu realitzat la
sol·licitud per aquesta modalitat i adjuntar el comprovant corresponent.

Sol·licitud via telemàtica

1. El primer pas és gestionar (en cas que no en disposeu) l’alta a l’IdCAT Mòbil:

Us adjuntem vídeo tutorial sobre el procediment d’alta en aquesta plataforma de certificació digital
(recordeu que necessitareu la targeta sanitària i el mòbil per poder fer aquest tràmit).

https://www.youtube.com/watch?v=tEQvMduU_vg



2. Un cop donats d’alta a l’idCAT, accediu a la pàgina web de l’Ajuntament: www.ajllavaneres.cat i 
cliqueu a l’apartat de tràmits.

3. Des d’allà, cliqueu a l’apartat «Atenció a la Ciutadania»



4. Feu recerca del tràmit corresponent ( Plans Ocupacionals perfils tècnics / Plans Ocupacionals 
perfils no tècnics).

5. Una vegada consultat l’apartat de tràmit i recopilats tots els documents , podeu accedir a la 
instància genèrica a través de la qual presentareu tota la documentació



6. Seleccioneu el mètode d’identificació.

7. Des d’aquí podeu triar l’opció certificat digital (si en disposem) o bé idCAT mòbil. En cas que
triem la identificació  a través d’ICAT mòbil,  us apareixerà una pantalla que us  de- manarà les
vostres dades.

8. Una vegada introduïdes les dades del DNI/NIE i número de mòbil, us faran arribar a través de
missatge de text un codi que heu d’introduir-hi.



9. Entrareu a la plantilla d’instància genèrica en la qual haureu d’acabar de completar les dades 
que us sol·liciten.

10. Una vegada omplerts tots els camps de la instància, haureu d’adjuntar tota la documen- tació 
sol·licitada clicant la icona «Adjuntar arxius».



11. Una vegada omplerta tota la instància i adjuntats tots els arxius, cliqueu a la pestanya d’enviar 
sol·licitud (una vegada revisada tota la instància) i quedarà tramitada. Us arribarà notificació al 
correu electrònic/mòbil amb el número de registre de la instància

12. Per obtenir el justificant cliqueu al botó «Obtenir justificant de la sol·licitud».

¡


