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Introducció  
Aquesta aplicació et permet enviar la documentació relativa al recompte de mèrits a 

través d’Internet, sense necessitat d’anar en persona a les oficines de la Diputació de 

Tarragona. 

L’enviament el pots realitzar tant des del teu telèfon mòbil (o tauleta) com des d’un 

ordinador. 

Tanmateix pots seguir presentant la documentació de forma presencial a les 

dependències de la Diputació de Tarragona, concretament a l’Àrea de Recursos Humans, 

Ocupació i Emprenedoria. 

On trobo l’enllaç per fer la tramesa de documentació? 

Trobaràs l’enllaç per fer l’enviament de la documentació per cada convocatòria a: 

1. A l’anunci de la convocatòria publicat a la seu i al web de la Diputació de 

Tarragona (dipta.cat) 

2. Des de la URL que conté el missatge SMS que rebràs 

 Cada convocatòria té la seva adreça específica! Si rebem documentació d’una 

persona que no consta a la llista d’admesos d’aquella convocatòria, l’eliminem. 

Perquè et demanem les dades personals? 

Simplement per verificar que tens una sol·licitud entregada i per posar-nos en contacte 

amb tu si durant el recompte de mèrits sorgeix algun dubte o problema. Quan es tanqui 

la convocatòria, aquestes dades i els documents seran eliminats. 

Formats i mides dels arxius 

Abans d’enviar qualsevol arxiu tingues en compte les següents directrius: 

• Mida màxima de cada arxiu: 10Mb 

Aquesta mida és suficient per una fotografia de bona qualitat.  

Si el teu dispositiu fa fotografies d’una mida més gran, pots configurar-lo per a 

que dispari amb una qualitat més baixa (al finalitzar, ho pots tornar a deixar amb 

la qualitat original).  

• Nombre màxim d’arxius per tramesa: 15 arxius 

Si has d’enviar 25 documents, pot fer una tramesa de 15 arxius i després fer-ne 

una altra de 10, no hi ha cap problema. Simplement quan acabis d’enviar la 

primera, tornes a iniciar el procés.  

• Mida màxima de tota la tramesa: 100Mb 

http://www.dipta.cat/ca/processos-selectius
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Aquesta és la màxima quantitat d’espai que poden sumar tots els arxius junts 

d’una tramesa.  

• Formats admesos: JPEG, GIF i PDF 

Si tens algun document en formats diferents, pots exportar-lo o imprimir-lo en 

format PDF. Per casos especials, pots consultar-nos per correu electrònic o bé 

per telèfon. 

Navegadors suportats 

Suportem els següents navegadors: 

• Chrome 

• Firefox 

• Edge 

• Vivaldi 

• Safari 

En tots els casos, recomanem sempre emprar la darrera versió (o la més recent possible) 

per comptar amb les millores de seguretat disponibles. Per al correcte funcionament, 

heu de permetre l’ús de JavaScript i cookies (en la majoria de casos, ja ho està per 

defecte). 

En navegadors antics com Internet Explorer o versions antigues dels navegadors 

suportats no funcionaran correctament. 
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Des del mòbil (o tauleta) 
L’avantatge que ofereix el mòbil respecte a l’ordinador és que pots fer, durant el procés, 

les fotografies dels documents i enviar-los de forma més còmoda. 

PAS 1 

Introdueix el codi PIN que has rebut per 
SMS i prem el botó Següent  situat al 
peu de la pàgina.  

 PAS 2 

Proporciona les teves dades personals.  

Quan estigui emplenat el forlumari, prem 
el botó Següent  situat al peu de la 
pàgina. 

 
 

 Tingues en compte que la validació 
diferencia entre minúscules i 
majúscules.. 

 

 

 
 

 Tingues cura de posar correctament 
la teva adreça de correu electrònic 
donat que en aquesta adreça rebràs 
el justificant de recepció de la 
documentació. 
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PAS 3 

En aquest pas adjuntaràs la documentació 
que vols trametre. El mètode més còmode 
és fer una fotografia de cada document a 
enviar.  

 
2. Situa el telèfon el més perpendicular 

possible sobre el document, que ocupi 
tota la pantalla sense retallar-lo i fes la 
fotografia. 

 

La majoria de dispositius et permetran 
acceptar la fotografia o cancel·lar (si no 
t’ha sortit ben enfocada o centrada). 

3. El document fotografiat apareixerà a la 
llista d’arxius a enviar. 

 

4. Si vols annexar més documents repeteix 
les passes des de l’inici. 

5. Si has acabat d’annexar documentació, 
prem el botó Següent  

 
 
1. Prem el botó Selecciona arxius per 

adjuntar un arxiu. El dispositiu et demanarà 
des d’on vols obtenir l’arxiu. 

 

Si vols fer una fotografia, prem Càmera (si 
ja tens el fitxer fotografiat d’abans, prem 
Fitxers i cerca l’arxiu). 
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PAS 4 

Ja has fet l’enviament!  

 
Arribat aquí, ja pots tancar la pestanya del 
navegador (especialment si has de fer 
més trameses, per evitar confusions). 

 

 El procés ha finalitzat! 

 

Et mostrarem un resum de les dades que 
ens has proporcionat i una relació dels 
documents que has adjuntat a la tramesa. 

Aquesta informació també la rebràs al 
justificant que t’enviarem per correu 
electrònic.  
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Des de l’ordinador 
Si fas servir l’ordinador et recomanem que abans de començar tinguis els arxius 

corresponents a la documentació preparats (pots crear una carpeta i posar-los tots junts 

per una major comoditat). 

 

PAS 1 

Introdueix el codi PIN que has rebut per SMS i prem el botó Següent  situat al peu de 

la pàgina. 

 

 Tingues en compte que la validació diferencia entre minúscules i majúscules. 

 

PAS 2 

Proporciona les teves dades personals. Quan estigui emplenat el forlumari, prem el botó 

Següent  situat al peu de la pàgina. 
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PAS 3 

En aquest pas adjuntaràs la documentació que vols trametre.  

 

1. Prem el botó Selecciona arxius. Apareixerà un quadre de selecció d’arxius que et 

permetrà seleccionar un o diversos arxius del teu ordinador.  

Recorda que pots afegir fins a 15 arxius en format JPEG, GIF o PDF. 
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2. Els arxius aniran apareixen a la llista. Si en necessites esborrar algun, pots prémer 

el botonet vermell del costat de l’arxiu. 

 

3. Una vegada adjuntats tots els documents, prem Següent  

 

PAS 4 

Ja has fet l’enviament! 

Et mostrarem un resum de les dades que ens has proporcionat i una relació dels 

documents que has adjuntat a la tramesa. Aquesta informació també la rebràs al 

justificant que t’enviarem per correu electrònic.  
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Arribat aquí, ja pots tancar la pestanya del navegador (especialment si has de fer més 

trameses, per evitar confusions). 

 

 El procés ha finalitzat! 


