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INDICACIONS SOBRE EL PROCEDIMENT TELEMÀTIC:  
 
Per tal de poder-les desenvolupar  el procediment de forma 
telemàtica, cal  que: 
 
o L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, 
per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.  
 
o L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través 
de la vídeo-reunió.  
 
o S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni 
difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes  
 
 
 Fase d’assessorament telemàtic  
● Sol·licituds (assessorament): El centre ha de penjar el full de sol·licitud del servei a la 
seva web. Per sol·licitar el servei, cal fer-ho dins el termini establert, de manera 
telemàtica.  
 
● Els aspirants han d’enviar –escanejada o fotografiada, la sol·licitud del servei i la 
documentació que correspongui, mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del 
correu del servei d’assessorament i reconeixement del centre. El centre ha de penjar el 
full de sol·licitud del servei a la seva web .  
 
● El correu electrònic servirà com a comprovant del lliurament i recepció de la 
documentació per la inscripció del servei, per tant caldrà imprimir-ho en format PDF  
 
● L’aspirant sempre ha de signar la documentació dels dossiers corresponents en primer 
lloc (sense la signatura de l'assessor/a) i fins que l'assessor no tingui la documentació 
signada per part de l'aspirant no es podrà enviar la documentació final.  
 
2) Fase de reconeixement telemàtic  
● La inscripció de la fase de reconeixement es farà telemàticament. Tant la sol·licitud al 
servei de reconeixement , com el rebut de pagament, es poden recollir escanejats per 
correu electrònic.  
 
● Les al·legacions es presentaran per correu electrònic al coordinador de centre que 
verificarà les al·legacions i publicarà el resultat definitiu.  
 
● Fase d’entrevista (amb la persona aspirant), recordar les indicacions que se li donaran a 
la persona aspirant sobre com es desenvoluparà la prova de contrastació en cas que es 
faci per videoconferència (mètode recomanat).  
 


