GRUP DE TREBALL MIXT LABORA -AJUNTAMENT DE VINARÒS, TALLER D’OCUPACIÓ
VINARÒS 20 (EXPEDIENTE: FOTAE/2019/25/12)
ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT DE VINARÒS
PROJECTE: TALLER D’OCUPACIÓ VINARÒS 20
EXPEDIENT: FOTAE/2019/25/12
LOCALITAT: VINARÒS

El dia 5 de febrer de 2020, a les 12.00 h, d’acord amb l’establert en els articles 10 i 11 de
l’Ordre 11/2016, de 15 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 Tallers d’Ocupació (DOCV núm. 7832, de 20 de juliol
de 2016), es reuneix el grup de treball mixt de caràcter paritari, com a òrgan col·legiat per a
resoldre les al·legacions presentades en el nou procés selectiu de docent del projecte
Taller d’Ocupació Vinaròs 20, expedient número FOTAE/2019/25/12
A la vista de les al·legacions formulades per les persones candidates al lloc de docent de
les especialitats AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de
jardineria i AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, i vista la
documentació aportada, el Grup de Treball Mixt Labora-Ajuntament de Vinaròs
ACORDA:
1. Ratificar la decisió d’excloure la següent persona candidata pels motius que s’exposen:
CODI IDENTIFICACIÓ

Motiu

VLL0135L

No acredita l’experiència professional requerida en l’àmbit de la
unitat de competència, ja que d’acord amb les bases generals per a
la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de
tallers d’ocupació aprovades pel director general de Labora en data
25/11/2019, no es poden incorporar nous documents a la sol·licitud.

2. Estimar les al·legacions formulades per la següent persona candidata, parcialment, pels
següents motius:
CODI IDENTIFICACIÓ

Motiu

MCT0472V

S’estima l’acreditació dels requisits mínims exigits per a impartir el
certificat de professionalitat ja que acredita la seua inclusió en el
fitxer d’experts docents de LABORA de la província de Castelló.
Es desestima l’al·legació presentada en data 29/01/2020 ja que
d’acord amb les bases generals per a la selecció de personal
directiu, docent i auxiliar administratiu de tallers d’ocupació
aprovades pel director general de Labora en data 25/11/2019, no es
poden incorporar nous documents a la sol·licitud.
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ANUNCI REVISIÓ D’AL·LEGACIONS

3. Admetre MCT0472V com a candidata al lloc de docent de les especialitats AGAO0108

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i AGAO0208 Instal·lació i
manteniment de jardins i zones verdes, i procedir a la baremació de la seua candidatura.
*La identificació de les persones candidates s’efectua indicant les inicials del nom i cognoms, els quatre últims dígits i la
lletra del DNI o NIE.

Mª Josep Arayo Solà
Secretària del Grup de Treball Mixt Labora-Ajuntament de Vinaròs
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