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Guia del procés d’inscripció i consulta de la sol·licitud

Aquesta guia explica els passos que cal seguir per presentar la vostra sol·licitud i consultar la informació que es publica durant
el procés.
La informació i l’enllaç al formulari de sol·licitud estaran publicats en aquest apartat del web del Departament de Justícia: 
Serveis > Treballar al Departament > Ofertes de caràcter temporal
Des de l’adreça http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/ podeu accedir a la informació de l’Anunci per a 
la realització de substitucions del cos de tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, als 
centres penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JUS/223/2020) . 

Per emplenar la sol·licitud 
d’inscripció, cal descarregar-la 
des de l’apartat Presentació de 
sol·licituds.

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/


1. Descarregar el formulari

3

2. Emplenar, validar i desar

Per inscriure-us, seguiu
aquests 3 passos:

• Descarregar
• Emplenar
• Enviar el formulari

En cas necessari:

• Acreditar mèrits



2. Emplenar, validar i desar la sol·licitud d’inscripció a l’ordinador

4

• És obligatori emplenar un
número de telèfon de contacte.

• Si voleu rebre avisos relacionats
amb la publicació de les llistes
de persones admeses i
excloses, i amb la resta de
publicacions del procés, indiqueu
la vostra adreça de correu
electrònic i marqueu la casella
corresponent.



Observacions per annexar documentació
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• A l’apartat de Documentació
annexa podeu adjuntar documents
acreditatius per participar al
concurs.

• Si premeu el botó Adjunta, s’obrirà
una finestra perquè escolliu el
document que voleu aportar.

• El document dels llocs de treball
sol·licitats és un fitxer en format
excel que cal descarregar,
emplenar, desar-lo a l’ordinador i
adjuntar-lo en el mateix format.

• La resta de fitxers a annexar han
de tenir format que s’hi indica.

• El nom dels fitxers pot contenir
números i lletres, però no pot
contenir espais, accents o símbols.

• Abans de fer l’enviament del
formulari, després que l’hagueu
desat al vostre ordinador,
comproveu que la mida del fitxer i
la dels fitxers adjunts no supera
5MB (per reduir la mida podeu
escanejar-los en baixa resolució).

opcional
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Dades complementàries i sol·licitud d'admissió a la convocatòria

• Per passar de pàgina cliqueu el
botó Següent i per anar a la pàgina
anterior, feu clic al botó Anterior.

• En el cas que hi hagi algun error o
camp sense emplenar, el formulari
us adreçarà i assenyalarà el camp
en vermell.
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• Per continuar amb la tramitació cal que
marqueu la casella He llegit la informació
sobre la protecció de dades.

• Al final del formulari, feu clic al botó
"Validar". Amb aquesta acció es confirmarà
que heu emplenat les dades de la
sol·licitud.

• Després, cliqueu el botó Desar. Apareixerà
una finestra perquè deseu el document en
el vostre ordinador.

• Un cop desat, el formulari continuarà en
pantalla. Feu clic sobre l’enllaç tràmit en
línia i tornareu a la pantalla de Tràmits
Gencat des d’on podreu continuar la
tramitació.



3. Enviar a tramitar la sol·licitud
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• Al tràmit en línia, cal clicar al pas 3.
Enviar a tramitar i rebre acusament de
rebuda.

• En aquest pas, heu de fer clic sobre el

botó:

• S’obrirà una finestra des d’on podreu
navegar pel vostre ordinador i
seleccionar el formulari que acabeu de
desar.

• A continuació, caldrà que seleccioneu el
formulari que heu desat al vostre
ordinador

i que cliqueu sobre el botó

1 2



En clicar a l’avís groc, dirigeix directament a La 
meva carpeta (la carpeta de tràmits de cada 
ciutadà), dins del tràmit concret que s’acaba 
d’enviar i en l’apartat concret de documentació 
requerida per així poder enviar en un sol arxiu 
tota la documentació acreditativa de mèrits.

4. Acreditar mèrits

Fent clic a accedeix, dirigeix a una pàgina on 
es pot adjuntar un arxiu (de fins a 25 MB) i que 
també dona registre d’entrada i acusament de 
rebuda. 
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Només en el cas que s’hagin d’acreditar 
mèrits.
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5. Descarregar l’acusament de rebuda i rebre avisos

Un cop enviat el formulari, apareixerà la
pantalla següent que indica que la sol·licitud
s’ha enviat amb èxit i que informa del codi del
tràmit (ID), que us servirà per a fer el
seguiment de l’estat del procés.

El Codi de tràmit (ID) és important perquè us
identifica en el procés de selecció. Quan
accediu al vostre tràmit a través de La meva
carpeta, se us demanarà aquest codi i, a
continuació, el vostre DNI o document
identificador.

També es pot descarregar l’acusament de
rebuda que confirma l’enviament, la data i
hora, i el número de registre.

Si en el formulari vau marcar que volíeu rebre
avisos per correu electrònic, us n’arribarà un
comunicant-vos que s’ha rebut correctament
la vostra sol·licitud.

16/06/2020



6. Consultar la meva sol·licitud
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Podeu consultar i accedir
a la vostra inscripció en
tot moment

Accediu a la pàgina principal
de Tràmits Gencat i a
l’apartat Directe a... Cliqueu
a La meva carpeta o a
Estat de les meves
gestions.
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Caldrà que us identifiqueu
amb el codi ID que heu
obtingut en el moment de fer
la sol·licitud i amb el vostre
DNI.

7TVZC1PC

16/06/202016/06/20207TVZC1PC Sol·licitud de participació en la convocatòria de 
substitucions del Cos de tècnics especialistes, 
grup serveis penitenciaris (JUS/223/2020)
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Fent clic a l’enllaç de l’apartat Assumpte, accedireu a la pantalla on cal que feu constar el vostre DNI.

7TVZC1PC

7TVZC1PC
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La pantalla del vostre tràmit mostra la informació en 2
apartats: Inici del tràmit i Seguiment del tràmit.

Apartat Inici del tràmit

Si cliqueu a sobre d’Inici del tràmit, es mostraran les
vostres dades personals i podreu accedir a dos
documents: la sol·licitud d’inscripció i l’acusament
de recepció.

9015-19220/2020

16/06/2020
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Apartat Seguiment del tràmit

Si cliqueu sobre Seguiment del tràmit trobareu les
novetats que es vagin produint relacionades amb
l’estat de la vostra sol·licitud.

Si heu marcat que voleu rebre informació per correu
electrònic, us arribarà un avís amb cada
esdeveniment.

Tota la informació sobre el procés estarà disponible al
web del Departament de Justícia, a l’adreça
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtem
poral/

Més informació:
Servei de Selecció i Provisió
| selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat | Telèf. 93 214 01 00

16/06/2020

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/
mailto:selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat


justicia.gencat.cat

http://justicia.gencat.cat/
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