
ANUNCI 

GRUP DE TREBALL MIXT LABORA-AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, PROGRAMA ESCOLES
D’OCUPACIÓ ET FORMEM (EXPEDIENT FETFO/2019/19/12)

Revisió Al·legacions

EL dia 28 de maig de 2019  a les 9.00h, es reuneix el grup de treball mixt de caràcter paritari, com a
òrgan  col·legiat  per  a  resoldre  les  al·legacions  presentades  del  procés  de selecció  de  personal  del
personal directiu i docent per al desenvolupament del projecte Escola d’Ocupació Et Formem Pacte
Territorial Maestrat Litoral, expedient FETFO/2019/19/12 

Desenvolupament de la sessió:

Presentades al·legacions, es relacionen tot seguit:

1. SFI6585:
Sol·licita la revisió de la puntuació total en l’apartat d’experiència professional

2. ZRL9990
Sol·licita que es  revise  per què no se  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. GMB2135
Sol·licita la revisió de la seua puntuació a l’apartat experiència professional i experiència docent

4. AMG9333
Al·legació  presentada  el  24  de  maig  de  2019,  on  sol·licita  que  es  revise  la  seua  baremació  i
documentació presentada i ser inclòs al procés selectiu

5. JMME4258
Al·legació presentada el 24 de maig de 2019, on sol·licita que es tinga en compte la documentació que
aporta com a part de l’al·legació i sol·licitud per a prendre part al procès selectiu de docent

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 Benicarló

ACORDA 
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Per a les al·legacions formulades per:

1.  SFI6585: 

La sol·licitud presentada 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  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 procedeix estimar l’al·legació presentada.

2. ZRL9990 

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. Després 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).

Per l'exposat, no procedeix estimar l'al·legació presentada.

3.  GMB2135

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: la 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 de l'allí manifestat.

Per l'exposat, no procedeix estimar l'al·legació presentada.

4. AMG9333

Segons la base cinquena:  preselecció, de les Bases de la  present convocatòria,  es detalla  que «Les
sol·licituds  hauran de  presentar-se,  en el  Registre  d'Entrada de l'entitat  promotora.  I  també podrà
presentar-se  en  qualsevol  de  les  formes  previstes  en  la  legislació  reguladora  del  procediment
administratiu comú, en aquest cas la persona interessada haurà de comunicar-ho al Grup de Treball
Mixt, adjuntant còpia de tota la documentació presentada, a l'adreça de correu electrònic que s'indica
en l'Annex I. si no es rep aquesta comunicació dins del termini de presentació de sol·licituds, no podrà
ser admès en el procés selectiu».

Per l'exposat, i no obrant la sol·licitud i la documentació en l'Entitat Promotora, es procedeix a



desestimar l'al·legació presentada.

5.  JMME4258

Segons la base cinquena:  preselecció, de les Bases de la  present convocatòria,  es detalla  que «Les
sol·licituds  hauran de  presentar-se,  en el  Registre  d'Entrada de l'entitat  promotora.  I  també podrà
presentar-se  en  qualsevol  de  les  formes  previstes  en  la  legislació  reguladora  del  procediment
administratiu comú, en aquest cas la persona interessada haurà de comunicar-ho al Grup de Treball
Mixt, adjuntant còpia de tota la documentació presentada, a l'adreça de correu electrònic que s'indica
en l'Annex I. si no es rep aquesta comunicació dins del termini de presentació de sol·licituds, no podrà
ser admès en el procés selectiu».

Per l'exposat, i no obrant la sol·licitud i la documentació en l'Entitat Promotora, es procedeix a
desestimar l'al·legació presentada.

La secretària del grup de treball mixt

Cinta Pellicer Vallès
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