
PREGUNTES FREQU ENTS CURRÍ CULUM 

1. GENÈRIQUES 

 

 

2. DADES PERSONALS I PROFESSIONALS 

 
PREGUNTA RESPOSTA 

5         
Com puc afegir, modificar i/o eliminar la informació de les meves 
dades personals ? 

No es poden modificar aquestes dades. Si vols afegir o canviar allò que no trobes emplenat ho hauràs de fer a 
través de l’espai "La meva carpeta" de la Intranet corporativa.   
Si tinguessis problemes per accedir a aquest servei podràs comunicar-ho mitjançant la bústia de contacte del 
currículum i rebràs resposta el més aviat possible. 

 

 

 

 

 

 PREGUNTA RESPOSTA 

1 
Què és “El meu currículum?” 
 

És un servei que posem a la teva disposició per facilitar-te al màxim l’accés a les teves dades que consten als 
sistemes d’informació de recursos humans de l’Ajuntament i, alhora, donar-te la possibilitat d’ampliar i millorar 
la informació sobre el teu perfil professional i competencial.  

2 
Com puc accedir al meu currículum? 
 

Podràs accedir-hi de dues maneres: 

 Des de ”El meu espai/la meva carpeta” de la Intranet. 

 Des del tràmit “Sol·licitud de participació” si decideixes participar en algun procés de selecció o provisió 
de llocs de treball. 

3 
Puc modificar les dades del meu currículum que surten de manera 
automàtica? 

No es poden modificar directament les dades proporcionades pels  nostres sistemes d'informació. Si vols fer-ho 
hauràs d'omplir el formulari que trobaràs a la bústia de contacte. Rebràs una resposta el més aviat possible. 

4 Saps per a què serveixen les paraules clau? 
Les paraules clau que introdueixis t’ajudaran a organitzar i cercar les dades del CV incorporant la teva pròpia 
visió sobre quins àmbits, àrees o temàtiques podrien ser rellevants per classificar els teus cursos, les teves 
titulacions o la teva experiència professional. 
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3. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 PREGUNTA RESPOSTA 

6 
Com puc afegir nova experiència professional a l’Ajuntament o als 
seus organismes autònoms? 

No es pot afegir nova experiència professional a l’Ajuntament o als seus organismes autònoms. Si consideres 
que tens experiència professional que no apareix al teu currículum o que no és correcta ho hauràs de comunicar 
a través del formulari que trobaràs a la bústia de contacte.  

7 

 
 No veig al meu currículum experiència professional realitzada a ens 
(consorcis, fundacions, empreses públiques, EPES, etc..) associats a 
l’Ajuntament. 

Si has treballat a ens dependents de l’Ajuntament, , però no es mostren els períodes corresponents de la teva 
experiència professional, hauràs de afegir-los clicant el botó “Afegir” i seleccionant l’opció de   
“Altra administració pública” o en una “Empresa Pública/Privada”. 
 
Abans de fer-ho, comprova amb atenció que els períodes que busques no està realment informat. 
Si tens dubtes al respecte pots enviar la teva consulta a través de la bústia de contacte. Rebràs resposta el més 
aviat possible. 

8 
On puc informar de les funcions que he fet durant la meva 
experiència a l’Ajuntament o OA? 

Accedeix a la pestanya "Experiència professional Clica sobre una de les  files de la graella i s'obrirà la pestanya 
de "detall dependències". Emplena el camp "Funcions" corresponent al període en qüestió. 

9 
Per què tinc files d’experiència sense noms de la Dependència i 
Gerència quan consulto la informació del detall? 

Aquesta informació l’hauràs d’aportar tu. El motiu és que a partir del maig de l’any 2010 es posa en marxa un 
nou sistema d’informació de RH i les dades anteriors sobre les Unitats/Dependències i les Gerències/OA no 
tenen un format compatible amb els requeriments d’aquest servei. 

10 
Què haig de fer si en un mateix període he estat treballant en més 
d’una dependència? 

Clica sobre la fila i en la pestanya "Detall dependències" accedeix a l’enllaç amb l’ajuda "Instruccions per definir 
més d’una dependència" i segueix les indicacions. 

11 
 
Perquè hi ha files en la graella de l'experiència professional si no he 
canviat de lloc de treball, ni de categoria, ni de relació laboral? 

El període mostrat pot respondre als diferents moments en què s’han anat implantant l’actual sistema 
d'informació de RH en l’Ajuntament i els diferents organismes d’acord amb la següent relació: 
1.Període d’experiència en Ajuntament  que s'inicia amb la data  01.05.2010. 
2.Període d’experiència en ICUB i IMSS que s’inicia amb la data  01.05.2015 
3.Període d’experiència en IMU, IMPU, IMPD o IBE que s’inicia amb la data  01.01.2017 
4.Període d’experiència en IMI, IMH o IMEB que s’inicia amb la data  01.05.2017 
Si és el cas, podràs emplenar el detall de funcions amb la mateixa informació que en la fila anterior. 
Si el període en qüestió no es correspon amb cap dels moments anteriors revisa que no s’hagin produït 
modificacions en el nom de la teva dependència i/o de la teva gerència. 
Per comunicar qualsevol dubte al respecte pots fer servir la bústia de contacte. Rebràs resposta el més aviat 
possible. 

12 
De què m’està informant la columna “Detall de funcions” de la 
graella principal? 

Si la icona d'aquesta columna és un signe d’admiració vol dir que falta emplenar les dependències, gerència i/o 
les funcions d'aquest període. Si en canvi la icona és representa una marca de verificació vol dir que ja has 
informat d’alguns d'aquests camps. 
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13 
Què haig de fer per eliminar una Unitat/Dependència o 
Gerència/OA definida per error? 

 
De totes les dades que pots omplir en el teu currículum aquesta és la única que no pots eliminar directament. Si 
tens clar que has definit malament el temps en què vares romandre en una dependència que no et constava 
informada en el currículum ho hauràs de comunicar a través del formulari que trobaràs en la bústia de contacte. 
Rebràs resposta el més aviat possible. 

14 
Què haig de tenir en compte a l’hora d’omplir la meva experiència 
professional en l’àmbit de l’empresa pública/privada? 

És convenient que tinguis a mà els contractes que us vinculaven amb l’empresa pública/privada en el moment 
d’emplenar la teva experiència en aquest àmbit per tal de consignar correctament totes les dades sol·licitades.  

15 
 
Com puc afegir experiència professional  de fora de l’Ajuntament? 

Accedeix a l’apartat “Experiència professional” i mitjançant el botó “Afegeix” inclou la teva experiència, ja sia en 
l’àmbit d’altres administracions públiques o d’empreses públiques o privades. 

16 

 
En quin apartat haig d’afegir experiència com a docent en 
l’ensenyament públic/privat ? 

Si has exercit com a personal docent en l’ensenyament públic o en el privat/concertat hauràs de fer-ho constar 
en l’àrea d’experiència professional.  
 
En cas que hagis dut a terme activitats docents de forma esporàdica, al marge o com a complement de la teva 
experiència professional habitual, hauràs d’afegir-ho com a “Experiència docent” a l’apartat “Dades 
complementàries”. 

 

 

4. FORMACIÓ REGLADA 

 PREGUNTA RESPOSTA 

17 
 
Per què no surt la meva titulació si ja la vaig presentar? 
 

 
A partir de l’any 2015 es va posar en marxa un nou sistema de classificació i tractament de les dades relatives a 
les titulacions dels empleats municipals. Les dades anteriors a aquesta data no tenen un format compatible amb 
els requeriments del servei del currículum. Per aquest motiu les hauràs d’introduir tu. 
 

18 

 
Què haig de fer si la titulació que em surt no és la mateixa que la 
que vaig aportar o hi apareix alguna dada incorrecta? 
 

Si consideres que hi ha alguna inexactitud en la informació que consta de la teva titulació ho hauràs de 
comunicar a través de la bústia de contacte. Rebràs resposta el més aviat possible. 

19 
Què vol dir la icona de “compulsa” que apareix en la graella de les 
meves titulacions? 

Si aquesta icona està plena significa que la teva titulació ha estat validada i compulsada i que, per tant, no caldrà 
que la tornis a acreditar en els posteriors processos de selecció o provisió de llocs de treball. 
Si, pel contrari, està buida caldrà que l’acreditis en el marc dels processos de selecció o de provisió de llocs de 
treball. 
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5. FORMACIÓ CONTÍNUA 

 PREGUNTA RESPOSTA 

20 

 
A) Com puc afegir informació dels cursos que he fet a 

l’Ajuntament? 
 

B) Com puc afegir cursos que he fet a l’Ajuntament i/o 
informació en els que em consten fets? 

 

No pots afegir cursos que hagis fet a l’Ajuntament. Si trobes a faltar algun curs o vols modificar la informació d’algun 
dels cursos que et consten hauràs d’emplenar el formulari que trobaràs a la bústia de contacte. Rebràs resposta el 
més aviat possible. 

21 Puc afegir cursos fets fora de l’Ajuntament? 
 
Accediu a l’apartat “Formació contínua” i incorporeu  al vostre currículum els cursos fets fora de l’Ajuntament 
mitjançant el botó “Afegeix” . 

22 
Què vol dir la icona de “compulsa” que apareix en la graella 
dels meus cursos? 

Si aquesta icona està plena significa que el teu curs ha estat validat i compulsat i que, per tant, no caldrà  el que tornis 
a acreditar en els posteriors processos de selecció o provisió de llocs de treball. 
Si, pel contrari, està buida caldrà que l’acreditis en el marc dels processos de selecció o de provisió de llocs de treball. 

 

 

 

6. ALTRES DADES 
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23 
Per què no surt informat el meu certificat de català si ja el 
vaig presentar? 

A partir de l’any 2015 es va posar en marxa un nou sistema de classificació i tractament de les dades relatives a les 
certificacions d’idiomes dels empleats municipals. Les dades anteriors a aquesta data no tenen un format 
compatible amb els requeriments del servei del currículum. 
 Per aquest motiu les hauràs d’introduir tu. 

 
24 

 
On haig d’afegir el meu certificat de català? 
 

 
El podràs fer constar en l’apartat “Idiomes” de l’àrea temàtica “Dades complementàries”. 

25 
On haig de fer constar la meva experiència com a formador/a 
intern/a de l’Ajuntament? 

 
La teva experiència com a formador/a de l’Ajuntament l’hauries de trobar en l’apartat d’experiència docent. 
Si et sembla que manca informació o t’agradaria fer-hi alguna modificació emplena el formulari de què disposes en 
la bústia de contacte i rebràs resposta el més aviat possible. 
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26 
On puc afegir informació sobre la meva experiència en 
associacions públiques i/o privades ? 
 

 
Accedeix a la pestanya amb la icona de l'Estrella "Dades complementaries" i clica "Afegeix". Selecciona "Altres" i 
emplena el formulari. 
 

27 
On puc afegir informació sobre assistència a jornades o 
seminaris ? 

Actualment no és possible deixar constància de l’assistència a jornades o seminaris. Només es pot incloure 
informació sobre aquelles jornades o seminaris en què has fet de ponent dins l’apartat “Experiència docent”. 

 

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
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28 
M’he inscrit correctament a la convocatòria? 
Com puc saber si m’he inscrit correctament a una 
convocatòria? 

Un cop inscrit/a a una convocatòria has de rebre un mail a l’adreça que hagis indicat  en la teva instància telemàtica 
amb el justificant d’inscripció que ha de servir-ne com  a garantia.  
 
Al servei de les meves convocatòries també podràs, a banda de constatar si estàs inscrit/a  a una convocatòria, 
comprovar el currículum presentat i la resta de documentació annexada.  
 
Si detectes alguna incidència comunica-ho mitjançant la bústia de contacte del currículum i rebràs resposta el més 
aviat possible. 

 


