
VOLS 
TREBALLAR A 
L'AJUNTAMENT?
T'expliquem pas a pas 
com presentar la sol·licitud 
d'admissió a proves selectives 
 

Com fer una 
sol·licitud 
d'admissió a 
proves selectives 
a través de la 
Seu Electrònica



Passos previs
Abans d’iniciar el tràmit a través de la Seu Electrònica, tingues en compte i comprova que:

Has de tindre signatura electrònica. Si no en tens, sol·licita-la a l’OIAC, sempre amb cita 
prèvia. 

963 86 60 00 De 9 a 14 hores

https://www.vinaros.es/ca/contenido/cita-previa

Plaça de Jovellar, 2 

El termini de presentació de sol·licituds estiga obert (pots consultar-ho en: https://www.vina-
ros.es/ca/contenido/ocupacion-y-economia-local/oferta-publica-de-ocupacion).

Has d'haver abonat prèviament la taxa dels drets d'examen.

 Revisa que tens tots els documents que hauràs d'adjuntar a la sol·licitud.

Tingues a mà les bases de la convocatòria per a consultar algunes dades.

No cal que presentes la declaració responsable de compliment dels requisits a banda, ja que 
està inclosa en el tràmit.



1
Accedeix a la pàgina web www.vinaros.es
Fes clic en la secció  «Seu Electrònica» 



2
Fes clic en la secció «Sol·licitud d'admissió a proves selectives» 



3
Revisa la documentació obligatòria que hi hauràs d'aportar, així com la informa-
ció específica que corresponga



4
Una vegada revisada la documentació, accedeix a «Tramitació Electrònica»



5
Fes clic en «Clave»



6
Fes clic en el mètode d'identificació  de la teua signatura electrònica 



7
Una vegada dins, selecciona l'opció «Soc l'interessat»
Fes clic a «COMENÇAR»



8
Revisa les teues dades i completa la informació obligatòria
(El núm. de l'«Expedient associat» està en el títol de les bases de selecció)



9
Completa les dades de la convocatòria a la qual et presentaràs
1. Estes dades són molt importants i estan en les bases de la convocatòria
2. Si necessites alguna adaptació per a realitzar les proves,  ho has d'indicar aquí
3. Completa les teues dades personals 
Clica «SEGÜENT» per a continuar
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10
En aquest pas cal aportar:
-Justificant de pagament de la taxa
-Còpia de la titulació exigida 



11
Continua adjuntant la documentació del teu cas concret seguint les indicacions

És important que selecciones el botó «Decideixo aportar-ho jo mateix» i pujar el 
document. 



12
Continua adjuntant la documentació d’«Altres documents» o «Documentació 
addicional», si és el cas, seguint les indicacions
És important que selecciones el botó «Decideixo aportar-ho jo mateix» i pujar el 
document. 
Una vegada pujada tota la documentació, clica «SEGÜENT»per a continuar



13
En aquest pas és obligatori marcar la casella «MANIFESTO sota la meua respon-
sabilitat» després de llegir-ho
Clica «SEGÜENT» per a continuar



14
Per finalitzar, llig i marca les dues caselles relatives a la protecció i a la veracitat 
de les dades, abans de fer clic en el botó «SIGNAR».



15
Ja has acabat el procés!
Ara, pots descarregar i guardar el document signat i el justificant de presentació.


