
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) per partici -
par en els Plans d’Ocupació convocats per l’Ajuntament. Recordeu que les instal·lacions
de l’OAC es troben tancades a causa de l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de
la Covid-19.

També disposeu de la modalitat de correu certificat per realitzar la sol·licitud. En cas de
presentar la sol·licitud per correu certificat recordeu que heu d’enviar mail a feina@ajllava-
neres.cat indicant que heu realitzat la sol·licitud per aquesta modalitat i adjuntar el com-
provant corresponent.

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 certifica-
ció 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.ajllava-
neres.cat i cliqueu a l’apartat de tràmits.
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3.  Des d’allà, cliqueu a l’apartat «Instància Genèrica».
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4. Seleccioneu el mètode d’identificació.

5.  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.

6. Una vegada introduïdes les dades del DNI/NIE i número de mòbil, us faran arribar a tra-
vés de missatge de text un codi que heu d’introduir-hi.
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7. Entrareu a la plantilla d’instància genèrica en la qual haureu d’acabar de completar les
dades que us sol·liciten.

 

En la zona inferior de la instància heu d’indicar, en l’apartat EXPOSO, que «Vista la con-
vocatòria dels processos de selecció dels Plans d’Ocupació presentats per l’Ajuntament.»

I en l’apartat SOL·LICITO: «Formar part dels esmentats processos de selecció en el lloc
de treball de....»
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També s’han d’emplenar els punts marcats en negre i indicar un correu electrònica a tra-
vés del qual volem rebre notificacions.

8. Una vegada omplerts tots els camps de la instància, haureu d’adjuntar tota la documen-
tació sol·licitada clicant la icona «Adjuntar arxius».
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El llistat de documents que s’han d’adjuntar són els següents:

Documentació obligatòria per ser admès al procés de selecció:

 Fotocòpia del DNI/NIE

 Currículum vitae actualitzat

 Documentació acreditativa d’estar en situació legal d’atur inscrit al SOC com a de-
mandant d’ocupació no ocupat  (veure document «Com aconseguir certificat ins-
cripció SOC».

 Titulació acadèmica exigida, si s’escau (veure els requisits específics de cada lloc
de treball)

 Fotocòpia del certificat de nivell C de català de la Direcció General de Política Lin-
güística o d’altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s’escau (veure els re-
quisits específics de cada lloc de treball)

 Fotocòpia de l’acreditació del nivell de castellà, si s’escau 

 Fotocòpia de l’acreditació de nivell d’anglès requerit, si s’escau (veure els requisits
específics de cada lloc de treball)

 En cas de ser menor d’edat no emancipats, caldrà adjuntar-hi l’autorització del
pare/mare/tutor (veure model adjunt sobre autorització per a menors no emanci-
pats) 
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Documentació per poder puntuar en el procés de baremació (en cas de no presentar-la no
es podran obtenir els punts corresponents en el procés de baremació que poden donar
accés a la fase d’entrevista i posterior selecció).

 Fotocòpia del certificat expedit pel SEPE i per l’Institut Nacional de Seguretat So-
cial on consti si és perceptor/a o no d’alguna prestació (en cas de no rebre cap
prestació podeu omplir el model de declaració de no prestacions) 

 Informe de vida laboral actualitzat al mes de presentació de la sol·licitud (veure
document sobre com extreure informe vida laboral) 

 Documentació acreditativa de mèrits (diplomes de formació, fotocòpies dels con-
tractes o nòmines a on s’acrediti la naturalesa dels serveis prestats)

 Certificat dels ingressos de cada membre de la unitat familiar (major d’edat) per
valoració econòmica

 Certificat i/o documentació per acreditar altres mèrits (família monoparental, famíli-
a nombrosa, persona amb discapacitat, membres de la unitat familiar a càrrec...)

8. 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 mail/mòbil amb el número de registre de la instància
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9. Per obtenir el justificant cliqueu al botó «Obtenir justificant de la sol·licitud».

¡ 
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