REVISIÓ AL·LEGACIONS GRUP DE TREBALL MIXT LABORA-AJUNTAMENT DE VINARÒS
ESCOLA D’OCUPACIÓ ET FORMEM VINARÒS 2019
Expedient FETFO/2019/10/12

A Vinaròs, el 29 de maig de 2019 a les 9.00 h, en compliment del que disposa l’article 10 de
l’Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es determina el programa mixt
d’ocupació-formació Escoles d’Ocupació Et Formem DOCV número 8087, de 19 de juliol de
2017, es reuneix el grup de treball mixt de caràcter paritari, com a òrgan col·legiat per a
resoldre les al·legacions presentades del procés selectiu de personal directiu, docent i auxiliar
administratiu per al desenvolupament del projecte Escola d’Ocupació Et Formem Vinaròs 2019,
expedient FETFO/2019/10/12.

Desenvolupament.
Les al·legacions presentades han estat les següents:
1. La persona candidata SFI8658 sol·licita la revisió de la puntuació total de l’apartat
d’experiència professional.
2. La persona candidata ZRL8999 sol·licita que es revise per què no li computa el màster
en formació de professorat d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació
professional, ensenyament d’idiomes i ensenyança esportiva, que és una titulació
oficial de 60 crèdits.
3. La persona candidata GMB6213 sol·licita la revisió de la seua puntuació a l’apartat
d’experiència professional i experiència docent.
4. La persona candidata AMG8933 sol·licita que es revise la seua baremació
A la vista de les al·legacions formulades i revisada la documentació aportada per les persones
reclamants, el grup de treball mixt LABORA-Ajuntament de Vinaròs,

ACORDA
Primer.-Per a les al·legacions formulades per:
1. La persona candidata SFI8658:
La sol·licitud presentada per a participar en el procés no inclou l’opció d’acollir-se a
algun/s o tots els ítems d’actes amb el període de vigència establit per les Bases de la
present convocatòria.
Revisada la puntuació sobre la documentació presentada, per a aquesta convocatòria, i
amb els criteris de baremació fixats per a la mateixa, s'ha procedit a computar i
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ANUNCI

posteriorment a revisar el temps treballat en la categoria de directora, segons la
documentació que avala aquesta categoria: la vida laboral acompanyada dels
contractes i/o certificats d'empresa.
Pel que s’ha exposat, no procedix estimar l’al·legació presentada
2. La persona candidata ZRL8999:
De la documentació aportada per la candidata, a la categoria de Docent de
l'especialitat, es comprova les condicions inherents al lloc segons el Certificat de
Professionalitat de l'especialitat i del RD34/2008; d'on es conclou que per a ser docent
ha de complir-se el requisit de la titulació acadèmica obligatòria, el requisit de
l'acreditació metodològica (art.13 RD 34/2008) i experiència professional mínima
exigible.
La condició metodològica es compleix amb el màster que la candidata exigeix es
compute com una altra titulació; que no es puntua en ser requisit obligatori d'accés. Per
tant, no és sumatori en cap altre apartat de baremació.
Es posa en coneixement de la candidata que el curs de Formador de Formadors que
aporta, no procedeix com a requisit d'accés en la condició metodològica, ja que no va
ser convalidat pel de Docència per a l'Ocupació SSCE0110 (termini fins a desembre de
2016).
Pel que s’ha exposat, no procedix estimar l’al·legació presentada

De la documentació presentada per a la baremació en la categoria de Docent de
l'especialitat, es computa el temps treballat com a Docent, cap altra categoria o
denominació. L'experiència es computa correlacionada amb l'especialitat a impartir en
el projecte, amb cap altra. Aquesta puntuació es basa en la documentació que aporta la
candidata, i que avala aquesta categoria professional: vida laboral acompanyada dels
contractes i/ certificats d'empresa. El temps que no suma un any complet no es
computa, segons les Bases de la convocatòria. El temps que la candidata aporta
d'Argentina, no està referenciat amb document oficial que acredite la veracitat d’allò
manifestat.
Pel que s’ha exposat, no procedix estimar l’al·legació presentada
4. La persona candidata AMG8933
La sol·licitud per a participar en el procés de selecció no s’acull a cap acta anterior
vigent d’acord amb les Bases.
De la revisió de la documentació, el Grup mixt es ratifica en totes les puntuacions,
excepte en l’apartat de cursos de formació, en què es computa un curs de docència per
a l’ocupació, el qual s’havia considerat com a requisit d’accés al lloc de docent de
l’especialitat, ja que la persona candidata aporta a més el màster de secundària,
considerant-se este últim títol com a requisit d’accés a la categoria. S’atorga per tant,
una puntuació revisada de 1,92, en l’apartat de cursos de formació.
De la resta de cursos de formació aportats només es computen els relacionats
directament amb el lloc de treball a cobrir.
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3. La persona candidata GMB6213

Segon.- S’ha detectat error material en la persona candidata AMG8933 inclosa per error com a
docent en l’especialitat AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura, donat que la seua
sol·licitud de participació en el procés de selecció per al programa Et Formem Vinaròs 2019,
només manifestava la voluntat de participar en el procés de selecció per a l’especialitat
AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.
S’acorda excloure AMG8933 de la candidatura a docent de l’especialitat AGAX0208 Activitats
auxiliars en agricultura.
Tercer.-Resoltes les al·legacions i rectificats els errors materials, el resultat de la baremació del
procés selectiu de personal directiu, docent i auxiliar administratiu és el següent:
1. Director/a: no hi ha canvis
2. Auxiliar administratiu/va: no hi ha canvi
3. Docent especialitat AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
CANDIDATURA
AVFV9310
JCHM1388
ZRL8999
AMG8933
JMSM8651
FJGV2974
EGC8971
GMB6213

1.TITULACIÓ ACADÈMICA 2.EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 3.CURSOS 4.VALENCIA TOTAL BAREMACIÓ
0,5
2,32
3
0,5
6,32
0,5
1,17
3
0,2
4,87
0
1,53
2,28
0,4
4,21
0,5
1,43
1,92
0,2
4,05
0
0,9
2,13
0,2
3,23
0
2,73
0,33
0
3,06
0
0,77
1,52
0,4
2,69
0
0,84
0,46
0
1,3

4. Docent especialitat AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura
1.TITULACIÓ ACADÈMICA
0,5
0,5
0
0
0
0
0

2.EXPERINCIA PROFESIONAL 3.CURSOS 4.VALENCIA TOTAL BAREMACIÓ
2,32
3
0,5
6,32
1,17
3
0,2
4,87
1,53
2,28
0,4
4,21
0,9
2,13
0,2
3,23
2,73
0,33
0
3,06
0,77
1,52
0,4
2,69
0
2,11
0
2,11

5. Docent especialitat FCOS02 Bàsic de prevenció de riscos laborals: no hi ha canvi
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CANDIDATURA
AVFV9310
JCHM1388
ZRL8999
JMSM8651
FJGV2974
EGC8971
AMCS3133

