Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A L’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ PER L’
ALEGACIÓ DE MÈRITS EN EL MARC DE LES CONVOCATÒRIES APROVADES PER
JUNTA DE GOVERN ELS DIES 23 I 30 D’OCTUBRE DE 2019
Informem que també és possible realitzar aquest tràmit via telemàtica a través de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament
mitjançant el tràmit de Presentació d'instància general a
l'Ajuntament a:
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detalltramit.aspx?1hPBCEcsyaIxQxDt71rI6wY0NRIcpiiCVxKWmMzuKI1b09DC7cAYE
ywqazBqazB
COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per Internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Al cercador que s′obrirà introduïu les paraules claus que descriguin el tema del tràmit que voleu
fer.
3. Si el tràmit que desitgeu fer està a la llista dels proposats seleccioneu-lo i cliqueu a "Accedir" per
veure les instruccions específiques del tràmit i tramitar telemàticament o per un altre canal.
4. Si no està a la llista dels proposats seleccioneu l′opció "No és cap d′aquests tràmits".
5. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid..
6. Empleneu el formulari que s′obrirà.
7. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
8. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre
electrònic de l′ajuntament.
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Només s'acceptaran documents dels següents formats: Acrobat PDF, fitxers de text (.xml, .txt, .rtf),
fitxers comprimits (.zip, .gzip, .rar), Microsoft Office (Word, Excel), OpenOffice (.odt, .ods), Imatges
(.gif, .tiff, .jpg, .jpeg, .png), amb una mida màxima de 5MB. En el cas que la mida sigui superior a
5MB, s’haurà de realitzar una altra instància telemàtica fent referència a la primera instància.
Recordeu posar el codi Q 510 Plans i Programes d’Ocupació
convocatòries selectives a la qual/s us presenteu.

i el codi/s i nom de la/les

Una vegada realitzat l’enviament via telemàtica ens heu d’informar al mail seleccio.programes@lh.cat (no s’admetrà cap document per al·legar mèrits mitjançant aquest canal). A més, si
vosté ha realitzat una cita prèvia caldria que fes l’anul·lació de la mateixa.
Tal i com s’informa a les convocatòries en qualsevol moment del procés es pot demanar l’original
de qualsevol document al·legat.

