
 
 

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA PER A L’ACCÉS A LES 

PROVISIONS EXTRAORDINÀRIES DE LLOCS DE TREBALL 

Us demanem que presenteu la vostra petició de manera telemàtica. 

Per fer-ho heu d’accedir al següent enllaç https://tramits.diputaciolleida.cat 

El registre telemàtic, no requereix que disposeu de cap certificat previ electrònic, 

sinó que el mateix enllaç us facilita les opcions per a fer-ho.  

Automàticament quedarà registrada la vostra petició i en cas de voler modificar les 

dades les tindreu ja guardades.  

Tot seguit trobareu unes instruccions molt clares per resoldre els dubtes que se us 

puguin plantejar, si és el cas. 

INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

TELEMÀTICA PER A L’ACCÉS A LES PROVISIONS EXTRAORDINARIES DE 

LLOCS DE TREBALL 

PAS 1.- Accedir a la seu electrònica del tràmit de les provisions extraordinàries 

de la Diputació de Lleida a l’adreça: https://tramits.diputaciolleida.cat 

Per poder accedir al formulari de les provisions extraordinàries, el sistema us demanarà 

autenticar-vos digitalment mitjançant la plataforma de validació de l’AOC. 

Per aquest motiu, un cop premeu el botó de l’enllaç de les provisions, us sol·licitarà una 

identificació digital electrònica per poder realitzar el tràmit de manera virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identificació digital es pot fer utilitzant els següents sistemes reconeguts: 

https://tramits.diputaciolleida.cat/
https://tramits.diputaciolleida.cat/


 
 Certificats digitals: T-cat 

 idCAT Mòbil 

 Sistema Cl@ve 

 Altres  Més informació consultar la web: https://www.aoc.cat/knowledge-

base/sistemes-didentificacio-digital/ 

En el cas que ja tingueu un sistema d’identificació digital, podeu passar directament al 

pas 2 d’aquestes instruccions.  

En cas que no tingueu cap sistema d’identificació digital dels anteriors, cal fer l’alta, per 

fer-la trobareu les instruccions a l’ANNEX 1 d’aquest document.  

PAS 2.- Un cop identificats correctament procedirem a emplenar pas a pas les següents 

dades: 

1 ·Dades personals:  

Les dades persones un cop hagueu posat el DNI i com a treballadors de la Diputació us 

sortiran omplertes. En cas que alguna dada sigui incorrecte, us demanem que 

l’esmeneu. Un cop comprovades les dades cal prémer la casella validar. 

 

 

2 ·Convocatòria:  

En l’apartat convocatòria heu d’obrir el desplegable i seleccionar la convocatòria a la 

que us vulgueu presentar. 

En l’apartat titulació d’accés heu de determinar la titulació d’accés necessària per poder 

participar en el procés selectiu, i a continuació seleccionar quina categoria correspon la 

titulació. (les dades les trobareu a la convocatòria a la qual us presenteu) 

En l’apartat document que s’adjunta heu d’incloure la titulació d’accés que heu indicat 

en l’apartat anterior, en document PDF. i prémer la casella per tal que es 

carregui el document.  

https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes-didentificacio-digital/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes-didentificacio-digital/


 
En cas que la documentació l’hagueu presentat a recursos humans en una anterior 

convocatòria podeu indicar-ho, fent constar la convocatòria i l’any. En aquest supòsit no 

cal que aporteu la documentació.  

A continuació caldrà que adjunteu un currículum vitae actualitzat a la data de la 

convocatòria. 

Un cop hagueu omplert aquest apartat heu de prémer per anar al 

següent apartat.  

 

3 · Experiència professional:  

En aquest apartat heu d’omplir l’experiència professional prestada a qualsevol 

Administració Pública. En  l’apartat “ Administració” haureu de: 

 Omplir els camps data d’inici i data de finalització de la prestació de serveis,  

 Indicar a quin ens heu prestat serveis 

Un cop hagueu omplert aquest apartat heu de prémer               per anar al 

següent apartat.  



 

 

 

4  Dades acadèmiques:  

4.1. Titulacions oficials.  

En aquest apartat podeu incloure les titulacions oficials, diferents de la titulació d’accés 

a la convocatòria. 

Heu de facilitar les dades respecte la titulació, centre d’expedició (per exemple 

universitat de Lleida, Universitat de Barcelona...), categoria de la titulació i l’any 

d’obtenció de la titulació. Cal adjuntar la  titulació en format PDF. Un cop adjuntada la 

documentació heu de prémer la casella per tal que es carregui el document. 

En cas que la documentació l’hagueu presentat a recursos humans en una anterior 

convocatòria podeu indicar-ho, fent constar la convocatòria i l’any. En aquest supòsit no 

cal que aporteu la documentació.  

4.2.  Acreditació de coneixement de la llengua catalana 

En aquest apartat heu d’acreditar els coneixements de llengua catalana i adjuntar el 

certificat o certificats de què disposeu. Podreu seleccionar l’acreditació que tingueu en 

el desplegable.  

Caldrà que adjunteu la documentació acreditativa en PDF. i un cop adjuntada la 

documentació heu de prémer la casella per tal que es carregui el document. 

En cas que la documentació l’hagueu presentat a recursos humans en una anterior 

convocatòria podeu indicar-ho, fent constar la convocatòria i l’any. En aquest supòsit no 

cal que aporteu la documentació.  

4.3. Acreditació de coneixement de la tercera llengua.  

En aquest apartat heu de determinar els coneixements de la tercera llengua (angles, 

francès, alemany...)  i omplir quin és el nivell acreditat que teniu d’acord amb el 

desplegable que consta.  



 
Caldrà que adjunteu la documentació acreditativa en format PDF. i un cop adjuntada la 

documentació heu de prémer la casella per tal que es carregui el document. 

Podreu afegir més d’una tercera llengua.  

En cas que la documentació l’hagueu presentat a recursos humans en una anterior 

convocatòria podeu indicar-ho, fent constar la convocatòria i l’any. En aquest supòsit no 

cal que aporteu la documentació.  

4.4. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 

(ACTIC) 

En aquest apartat en el desplegable podreu seleccionar el nivell del certificat ACTIC, en 

cas que en disposeu. Caldrà que adjunteu la documentació acreditativa en format PDF.  

i un cop adjuntada la documentació heu de prémer la casella per tal que es 

carregui el document. 

En cas que la documentació l’hagueu presentat a recursos humans en una anterior 

convocatòria podeu indicar-ho, fent constar la convocatòria i l’any. En aquest supòsit no 

cal que aporteu la documentació.  

Un cop omplert tots els camps de dades acadèmiques heu de prémer la casella  

per passar a la següent pantalla: 

 

 



 
 

5 ·Formació complementària 

En la formació complementaria i atès que es disposa de cursos de formació a RRHH, 

trobareu que en cas que hagueu realitzat formacions associades a AFEDAP el formulari 

electrònic estarà pre-omplert amb les formacions que ens consten que heu cursat i que 

tenim acreditades a recursos humans. 

Ara bé, podreu afegir els cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o 

de perfeccionament que hagueu cursat a més a més dels que ens consten i vulgueu 

al·legar. Caldrà assenyalar el títol,  centre d’expedició, any  i pel que fa al tipus, en el 

desplegable podreu determinar si teniu un certificat d’assistència o bé un certificat 

d’assistència i aprofitament del curs. 

Caldrà que adjunteu la documentació acreditativa en PDF. i un cop adjuntada la 

documentació heu de prémer la casella per tal que es carregui el document 

Un cop omplert tots els camps de dades acadèmiques heu de prémer la casella  

per passar a la següent pantalla. 

 

 

6 ·Responsabilitat, consulta i protecció de dades:  

En aquest apartat heu d’acceptar la declaració de responsabilitat, la consulta de dades 

a altres administracions i la informació sobre protecció de dades. 

Un cop acceptats aquests camps el darrer pas és signar la sol·licitud prement la casella  

 

7  Justificant:  

Un cop signada la documentació automàticament s’enviarà la mateixa al Registre de la 

Diputació de Lleida i es generarà un justificant d’enviament per a la vostra constància i 

justificació.  

Altra informació addicional.  

En cas que dins el termini de presentació de sol·licituds vulgueu modificar alguna de les 

dades o complementar la informació podreu fer-ho modificant la sol·licitud que heu 

enviat.  

 

 

 



 
 

Per modificar la sol·licitud caldrà que entreu al portal amb la vostra identificació, i us 

apareixerà la convocatòria o convocatòries a les que us hagueu inscrit. Podeu editar-la 

de nou prement sobre la icona i modificar els camps o incorporar la 

documentació que correspongui.  

 

Finalment podreu tornar a signar-la i generar el justificant que us donarà un nou registre 

d’entrada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aquestes instruccions són orientatives sobre com emplenar amb caràcter general del formulari de la 

convocatòria. Depenent de les convocatòria a la que us inscriviu pot haver variació en els camps a emplenar 

i les dades identificatives que siguin necessàries, és important que seguiu el que requereix la convocatòria. 

**El formulari de sol·licitud inclou diversos camps de mèrits, que constin en el formulari i s’al·leguin i 

acreditin, no implica directament que siguin mèrits valorables atès que ho determinarà l’òrgan de selecció.  



 
 

 

ANNEX 1 

Realització de l’alta de IdCAT Mòbil: 

L'idCAT Mòbil és el sistema d'identificació i signatura electrònica a través de dispositius 

mòbils que el Consorci AOC, en col·laboració amb l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per a fer tràmits amb les 

administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya. 

Heu de prémer a l’enllaç on hi posa “Dóna’m d’alta”. Aquest enllaç us portarà a la pàgina 

web: https://idcatmobil.seu.cat/ on podreu realitzar l’alta dins del sistema sense 

necessitat de certificat digital.    

Què necessiteu per donar-vos d'alta per Internet: 

 DNI (Document Nacional d'Identitat) o TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger) 

 TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser 

titular o beneficiari de Muface 

 Telèfon mòbil 

 

Quan fem clic a Dóna’m d’alta accedim a la web: https://idcatmobil.seu.cat/  

https://idcatmobil.seu.cat/
https://idcatmobil.seu.cat/


 
Un cop accedim a aquesta web, realitzarem l’alta del nostre idCAT mòbil i s’ha de seguir 

els passos que ens va sol·licitant l’aplicació.  

a) Realitzar l’alta sense certificat digital: 

 

 
 

b) A continuació caldrà omplir les dades del DNI i de la Targeta Sanitària i validar-

ho, per confirmar la identitat de la persona que sol·licita el idCAT Mòbil: 

 

c) Continuar amb l’assistent d’alta, que us demanarà el número de telèfon mòbil 

que voleu associar com a sistema d’identificació i autentificació. 

 



 
Per a més informació de tot el procés, podeu accedir a l’ adreça d’internet següent, on 

podreu veure pas a pas, com fer tota l’alta: https://www.aoc.cat/knowledge-base/alta-

sense-certificat-digital/ 

 

Pas 2. Dur a terme el procés d’identificació amb idCAT mòbil. 

Un cop s’ha clicat de nou l’enllaç de les provisions extraordinàries, haurem d’autenticar-

nos digitalment mitjançant la plataforma de validació de l’AOC, utilitzant el sistema del 

idCAT Mòbil: 

 

A continuació, podeu veure, com funciona el procés de validació del idCAT mòbil: 

1. Una aplicació usuària demana a idCAT Mòbil que autentiqui la identitat d’un 
usuari. 

2. El servei idCAT Mòbil demana a l’usuari que introdueixi el seu número de 
document identificatiu i el seu número de telèfon mòbil. 

3. El sistema valida si l’usuari està donat d’alta al registre verificant la informació 
facilitada (document identificatiu i número de mòbil). 

4. Si l’operació de validació és correcta, s’envia un missatge al telèfon mòbil (SMS) 
amb una paraula de pas d’un sol ús que només es podrà utilitzar en l’àmbit de la 
sol·licitud o servei associat i amb una validesa temporal delimitada de 30 
minuts des del moment de la petició. 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/alta-sense-certificat-digital/
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5. El servei idCAT Mòbil demanarà a l’usuari que introdueixi aquesta paraula de 

pas per tal d’autenticar la seva identitat. 

 

6. Si la paraula de pas introduïda és correcta, el sistema donarà accés a l’aplicació. 
7. El Servei guardarà i permetrà consultar les evidències associades a tot el procés, 

donant garanties de l’autenticitat de la identitat autenticada. 

Per a més informació consulteu la següent adreça web: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/el-proces-didentificacio-amb-idcat-mobil/ 

 

Cl@ve PIN 

Cl@ve PIN forma part de la plataforma comuna Cl@ve per a la identificació, autenticació 

i signatura electrònica del ciutadà davant d'organismes de l'Administració de l'Estat que 

s'integrin a ella. 

Cl@ve PIN és un sistema d'identificació per realitzar tràmits per Internet basat en claus 

concertades amb una validesa limitada en el temps i que es pot renovar cada vegada 

que es necessiti. Suposa l'ús d'un codi donat per l'aplicació o elegit per l'usuari i un PIN 

comunicat mitjançant SMS o visualitzat en la app Cl@ve PIN. 

Per identificar-se amb Cl@ve PIN és necessari que es registri prèviament en el sistema 

Cl@ve. 

El registre pot realitzar-se de forma presencial a les oficines d'inscripcions o per Internet 

des de les opcions del portal Registre Cl@ve de la Seu Electrònica. Pot registrar-se 

directament si disposa de certificat electrònic o DNi o pot sol·licitar que li enviïn la carta 

d'invitació al seu domicili fiscal per registrar-se amb les seves dades identificatives i el 

CSV de la carta. També és possible registrar-se per internet amb Videotrucada. 

Nota: Només és possible indicar un número de telèfon mòbil per usuari. 

Enllaços d'interès: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/el-proces-didentificacio-amb-idcat-mobil/


 
Web Cl@ve  https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html  

Ajuda Tècnica Cl@ve  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Ayuda_Clave_PIN.shtml  

Si no tens cap sistema d’identificació, tindràs que realitzar l’alta com a usuari de Cl@ve. 

A continuació uns enllaços on s’explica com es pot fer l’alta: 

1. Registre presencial en el sistema Cl@ve 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_i
nformaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ay
uda_tecnica___Cl_ve_PIN/Como_registrarse_en_Cl_ve_PIN/Registro_presencial_en_
el_sistema_Cl_ve/Registro_presencial_en_el_sistema_Cl_ve.shtml 

2. Registre en Cl@ve per Internet amb carta d'invitació i CSV o amb Videotrucada 

 Per poder identificar-se amb Cl@ve PIN en els tràmits que l'admetin com a sistema 
d'identificació, és necessari estar registrat prèviament en Cl@ve. 

Si no disposa de certificat electrònic, pot registrar-se per Internet, bé sol·licitant la carta 
d'invitació (enviada per correu postal al seu domicili fiscal) i completant el registre amb 
el codi Segur de Verificació (CSV) o bé per Videotrucada 

Per més informació accedir al següent enllaç: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_i
nformaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ay
uda_tecnica___Cl_ve_PIN/Como_registrarse_en_Cl_ve_PIN/Registro_por_internet_co
n_CSV/Registro_por_internet_con_CSV.shtml 

3. Utilització/Obtenció del Cl@ve PIN 

Per obtenir el codi PIN que permet la identificació i firma de molts dels tràmits disponibles 
de la Seu Electrònica és necessari estar registrat prèviament en el sistema Cl@ve. El 
registre pot fer-se via Internet o acudint personalment a una de les oficines d'inscripcions 
habilitades, tal i com s’ha explicat en els anteriors punts. 

Una cop registrat en Cl@ve (explicat en els punts anteriors), accedeixi al tràmit 

corresponent  a  https://tramits.diputaciolleida.cat i segueixi aquests passos: 

Un cop seleccionat el tràmit us demanarà el sistema d’identificació que utilitzareu (en el 
nostre cas Cl@ve PIN24 
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A continuació seleccionar accés mitjançant Cl@ve PIN 24H: 

 

 

Introdueixi el seu DNI o NIE per començar l'obtenció. 

 

 



 
A la següent finestra, és imprescindible indicar la dada de contrast en funció del tipus de 
document: 

 Data de validesa, per a DNI; 
 Data d'expedició, per a DNI permanent (01-01-9999); 
 Número de suport, si és un NIE. 

A la part inferior disposa dels enllaços d'ajuda corresponents per localitzar al seu 
document d'identitat la dada requerida. 

Després de consignar correctament les dades, premi "Continuar". 

 

A la següent finestra pot prémer directament al botó "Obtener PIN" o marcar la 
casella "Desig personalitzar el meu codi" per triar el codi de 4 caràcters que compon 
el seu Cl@ve al costat del PIN. En aquest cas, s'habilitarà el camp "Codi personalitzat" 
perquè indiqui aquest codi. Després, cal prémer i "Obtener PIN". 



 

 

 

A continuació es mostrarà al navegador l'avís perquè accedeixi a l'aplicació Cl@ve PIN 
del seu mòbil per veure el PIN sol·licitat. Si no té instal·lada la app o prefereix  



 
l'enviament del SMS, esperi 60 segons i li apareixerà un missatge en el qual s'inclou un 
enllaç per sol·licitar l'enviament de l'SMS al mòbil. 

• Mitjançant l'app "Cl@ve PIN" 
• Mitjançant un SMS 

 
Per a més informació consultar la següent pàgina web:  
 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_i
nformaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ay
uda_tecnica___Cl_ve_PIN/_Obtencion_de_Cl_ve_PIN_/_Obtencion_de_Cl_ve_PIN_.s
html 
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