
Com fer esmenes, al·legacions i presentar mèrits a la convocatòria d’Estabilització 

per Concurs de Mèrits? 
 

Per començar, entrarem a la intranet amb el nostre usuari i contrasenya, anirem a Oficina d’Atenció al 

Personal i farem clic en Selecció i provisió: 

 

 

 

                                                                            Un cop dins, anirem a: 

                            Oferta pública      

     

 

 

 

A l’apartat d’Oferta pública, hem d’anar a buscar el procés Estabilització per concurs de mèrits  i fer clic: 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop dins del procés, hem d’anar a Accés al tràmit  

i fer clic en Sol·licitud telemàtica: 

 

Apareixerà una pantalla on trobarem les següents instruccions que hem de seguir en aquest ordre: 

 

Farem clic a El meu currículum. Aquest enllaç ens enviarà a “EL MEU CURRÍCULUM” de la nostra intranet i el 

que hem de fer és actualitzar-ho, si cal. 

Si ja teniu EL MEU CV actualitzat, feu una revisió abans de passar al   
pas següent. 
 

- Podem introduir cursos que hem fet i que no apareguin... 

- Podem introduir experiència professional, etc. 



1. Actualitzem EL MEU CURRÍCULUM y creem Document d’acreditació CV: 

 

 

Heu d’entrar en tots els seus apartats i anar confirmant que la informació que contenen és correcte i en cas 

de voler que s’afegeixi alguna cosa haurem de fer-ho fent clic en cada apartat a:  

 

Fixeu-vos bé en les icones que apareixen al costat esquerre de cada document, us posem un exemple de 

l’apartat Formació Reglada: 

 

En aquest cas l’aspirant tenia compulsat al seu CV l’últim 

cicle, ja que apareix la icona  i ha hagut d’afegir els 

altres tres cursos manualment on apareix la icona .  
 

Això és important, ja que després amb tota la informació 

que hem afegit nosaltres, haurem que fer un PDF i afegir-ho 

a la Sol·licitud telemàtica a “Documentació Acreditativa 

CV” 

 

Recordeu que de tota aquella informació que hem afegit manualment haurem de crear un únic document en 

PDF que no superi els 5MB per adjuntar-ho a la Sol·licitud telemàtica. Us aconsellem el lloc web “iLovePDF | 

Herramientas PDF”, ja que permet passar documents de format JPG a PDF, crear un PDF a partir de diversos 

documents i comprimir l’arxiu final. 

 

Un cop tenim EL MEU CV actualitzat i tenim fet el document PDF heu de tenir en compte que el nom d’aquest 

PDF no pot portar accents, espais ni símbols, ja que si no sortirà aquest error a l’adjuntar-ho: 

 

Us recomanem la utilització de guions baixos que si estan permesos com “Documentacio_Acreditativa_Nom” 

 

IMPORTANT!!! Un cop tenim actualitzat EL MEU CURRÍCULUM no l’hem de descarregar en PDF, ni l’hem 

d’adjuntar enlloc, les instruccions que van enviar diuen clarament:  

 

Per tant, un cop tenim actualitzat EL MEU CURRíCULUM i hem creat el PDF amb tota la “Documentació 

Acreditativa CV” ja podem continuar amb el tràmit. 

https://www.ilovepdf.com/es
https://www.ilovepdf.com/es


2. Accedim a la sol·licitud telemàtica i fem esmenes, al·legacions i adjuntem el Document d’acreditació 

CV: 

 

Fem clic a la Sol·licitud telemàtica i se’ns dirigirà a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, on vam fer 

la inscripció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apareixerà aquesta pantalla, li donarem a “Continuar” i ens dirigirà a la pantalla següent on haurem d’escollir 

“Convocatòria en període d’esmena” i haurem de tornar a fer clic a “Continuar” 

 

 

 

Apareixeran les dades de la convocatòria i haurem  

de fer clic en la nostra Convocatòria en aquest cas 

(TA Laboratori) i tornar a fer clic a Torn Lliure. 

Farem clic a “Continuar” 

 

 

 

Un cop fem clic a continuar apareixerà la següent pantalla on haurem d’afegir la documentació per fer 

esmenes, al·legacions i per introduir la Documentació Acreditativa del CV: 



 

 

 

 

 

 

 

Si en el llistat provisional apareix 

que no tens el nivell de català, 

però si disposes d’ell hauràs 

d’adjuntar-ho aquí:  

El mateix passaria amb el nivell de 

castellà:  

 

Heu d’afegir el PDF que heu creat 

amb la Documentació 

Acreditativa CV aquí:  

 

Si heu de fer esmenes a 

l’autobaremació perquè no sigui 

correcte el que vau posar o el que 

apareix a llistat provisional heu de 

fer-ho aquí:  

Si al llistat provisional t’indiquen que no has aportat la plantilla d’autobaremació hauràs de fer -ho aquí:  
 

Ara només queda comprovar que tots els documents que hem afegit estiguin adjunts a la nostra inscripció, 

per això us heu de fixar al final de la inscripció on diu: “Adjuntar documentació” que a sota apareguin els 

documents que hem adjuntat, en aquest exemple que us posem hem adjuntat el certificat C1 de català i la 

Documentació acreditativa de CV y com veieu apareixen:  

 

Si no apareixen haureu de torna a afegir-los fent clic a “Modificar informació” si hi són i tot és correcte farem 

clic a “Enviar”. Si tot ha anat bé, que segur que sí, us sortirà el missatge i rebreu el justificant de la presentació 

per correu a la direcció de mail que heu posat a la sol·licitud d’inscripció:  

   

 

 

 



 

Veureu que també rebreu un mail indicant que el MEU CV s’ha adjuntat de forma automàtica a la sol·licitud:  

 

I ja estem!!! Esperem que us hagi sigut d’ajuda. Com sempre, aquí ens teniu per al que necessiteu. Si teniu 

qualsevol dubte ens podeu contactar a: ccooajtbcn@ccoo.cat       

CCOO SEMPRE AL VOSTRE COSTAT !!! 


