
 

ACTA DEL GRUP DE TREBALL MIXT AJUNTAMENT DE VINARÒS, CONSELLERIA 

D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, PER A 

LA  SELECCIÓ  DEL  ALUMNAT  PER  A  COBRIR  EVENTUALS  VACANTS  DEL 

PROGRAMA ESCOLES D’OCUPACIÓ ET FORMEM (SEGONA ETAPA)

Núm. Acta: 1/2018

Data:  26/04/2018

Lloc: Ajuntament de Vinaròs. Sala de reunions planta baixa (Pl. Parroquial,12.Vinaròs)

En Vinaròs, a les 9.30h del 26 d’abril de 2018, de conformitat amb el previst en l'art. 10 de 

l'Ordre  14/2017  de  17  de  juliol,  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors 

Productius, Comerç i Ocupació, pel qual es regula el Programa Mixt d'Ocupació i Formació 

Escoles  d’Ocupació  Et  Formem,  es  reuneix  el  grup  de  treball  mixt  Ajuntament  de 

Vinaròs-Conselleria  d'Economia  sostenible  Sectors  productius,  Comerç  i  Treball,com a 

órgan col·legiat per a la selecció de l’alumnat per a cobrir eventuals vacants de l’Escola  

d’Ocupació  Et  Formem  Vinaròs  (segona  convocatòria),  expedient  núm. 

FETFO/2018/14/12, amb els següents membres :

En representació de la Direcció Territorial d'Ocupació i Formació

José Antonio Tomás Aparici, en substitució de Rosario Tena Peris,en qualitat de presidenta

Carmina Marco Rapalo, en qualitat de vocal.

En representació de l'Ajuntament de Vinaròs

Secretaria: Mª Isabel Moyano Miravet, auxiliar administrativa de l'Ajuntament

Vocal: Vanessa Arnau Miralles, treballadora social de l’Ajuntament

En representació Serveis Socials municipals: Teresa Octavio (amb veu però sense vot) en 

substitució de Antonio Valanzuela.

1. VALORACIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES I QUALIFICACIÓ

El Grup de Treball Mixt procedeix a la valoració dels factors contemplats en l'ANNEX II de 

les bases generals per a la selecció de l'alumnat, per a cobrir les eventuals vacants que es 

puguen  produir  entre  l’alumnat  participant  en  ESCOLES  D'OCUPACIÓ  ET  FORMEM 

(Segona etapa).

Seguidament  s'ordena  els  aspirants  per  orde  de  puntuació,  segons  cada  especialitat 

formativa:

NÚM DNI SITUACIÓ ENTREVISTA RESULTAT FINAL

1 73403318Z 2 7 9

2 47797983G 6 5 11

3 73387238B 3 4 7

4 48450323H 3 5 8

5 50079139C 4 2 6

 



 

D'acord amb l'establert en la base sisena de les base generals de selecció, en cas d'empat 

es dirimirà a favor de la persona aspirant que haja obtingut la puntuació més alta respecte 

de  la  seua  situació.  Si  persisteix  l'empat,  es  dirimirà  a  favor  de  la  persona que haja 

obtingut major puntuació en l'apartat de situació de desocupació.

Atés que havent aplicat els criteris determinats en la base sisena, en algun cas la situació 

d'empat continua, el Grup de Treball Mixt acorda que el desempat es produirà a favor de la  

persona candidata de major edat.

2. PERSONES CANDIDATES SELECCIONADES PER A CADA ESPECIALITAT

Primer.-  El  Grup  de  Treball  Mixt  eleva  la  proposta  de  contractació  de  la  persona 

seleccionada a l'Alcalde.

NÚM DNI SITUACIÓ ENTREVISTA RESULTAT FINAL

1 47797983G 6 5 11

Quedan com a reserves:

NÚM DNI SITUACIÓ ENTREVISTA RESULTAT FINAL

1 73403318Z 2 7 9

2 48450323H 3 5 8

3 73387238B 3 4 7

4 50079139C 4 2 6

Segon.- Les persones que han superat les dos fases del procés de selecció i no han estat 

seleccionades  quedaran  en  reserva,  d'acord  amb  l'orde  de  qualificació  definitiva,  en 

provisió de possibles contingències, vacants, baixes, etc..

Tercer.- Publicar els resultats d'aquesta acta al Tauler d'Edictes

La presidenta aixeca la sessió a les 10.45 hores, de la qual,  com a secretària, estenc 

aquesta acta, per duplicat exemplar, un dels quals queda en poder de la Direcció territorial  

 



 

de  Formació  Professional,  i  l'altre  a  poder  de  l’Ajuntament  de  Vinaròs,  havent  sigut 

degudament rubricades per totes les parteixes intervinents. 

Pels representants de la Direcció Territorial d'Ocupació i Formació 

Pels representants de l'Ajuntament de Vinaròs
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