En Castelló a 26 de desembre de 2017, sent les 14.00 hores, en compliment del que
disposen els articles 10 i 11 de l’Ordre 14/2017, de 17 de juliol de 2017, 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 núm 8087 de 1 de juliol de 2017, es reuneix el grup de
treball mixt de caràcter paritari, com a òrgan col·legiat per efectuar l’entrevista de la 2ª
fase del procés selectiu del personal docent (segona convocatòria):
1. En representació de la Direcció Territorial d'Ocupació i Formació:
Ricardo Sancho Olves, en qualitat de President
Andrés Exposito Merideño, en qualitat de Vocal.
2. En representació de l'Ajuntament de Vinaròs:
Secretari/a:
Mª Dolores Miralles Miralles. Tècnica de Gestió de l'Ajuntament
Vocal 1
Vanessa Arnau Miralles. Treballadora Social de l’Ajuntament
Vocal 2
Núria Abella Calduch. Tècnica d’Administració General de l’Ajuntament
Desenvolupament,
Primer.- El resultat de les entrevistes és el següent:
PERSONAL DOCENT ESPECIALITATS FORMATIVES:
AGA00108 ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA
DNI

Total
1ª Fase – Valoració

Total
2ª Fase - Entrevista

Total
Final

1

20793106W

5,45

2

7,45

2

73389711T

3,25

1,5

4,75

3

20477214S

1,05

No presentado/a

-

Per tant, els candidats número 1 i 2 han superat les 2 fases qualificatives, sent el/la candidat/a
seleccionat per ocupar el lloc de personal docent en l’especialitat Activitats Auxiliars en vivers,
jardins i centres de jardineria a la persona amb DNI 20793106W.
El/a candidat/a amb DNI 73389711T que ha superat les 2 fases queda en reserva, en previsió
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ACTA DEL GRUP DE TREBALL MIXT AJUNTAMENT DE VINARÒS-CONSELLERIA
D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, PER A
LA SELECCIÓ DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ESCOLES D’OCUPACIÓ ET
FORMEM

de possibles contingències, vacants, baixes, etc..

Segon.- El resultat de les entrevistes és el següent:
PERSONAL DOCENT ESPECIALITATS FORMATIVES:
AGAJ0108 ACTIVITATS AUXILIARS DE FLORISTERIA
Mòduls a impartir:
MF1112-1 Operacions auxiliars de manteniment d’intal·lacions, maquinària, equips i eines de floristeria.
MF1113-1 Recepció i condicionament de matèries primeres i materials de floristeria.
MF1114-1 Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.

DNI

Total
1ª Fase – Valoració

Total
2ª Fase - Entrevista

Total
Final

1

73389711T

3,25

2

5,25

2

20477214S

0,95

No presentado/a

-

Per tant, el/la candidat/a número 1 ha superat les 2 fases qualificatives.
Sent que el/la candidat/a, amb DNI 70062135H, proposat pel Grup de Treball Mixt, segons
consta en Acta de data 20 de desembre de 2017, per tal d’ocupar el lloc de docent de
l’especialitat formativa de «Activitats auxiliars de Floristeria», ha presentat renúncia per ocupar
aquest lloc de treball (RE-E-906, de 21 de desembre de 2017).
A la vista de l’anterior, se proposa al candidat amb DNI 73389711T per ocupar el lloc de docent
de l’especialitat formativa d’Activitats Auxiliars Floristeria dels mòduls:


MF1112-1 Operacions auxiliars de manteniment d’intal·lacions, maquinària, equips i eines de



MF1113-1 Recepció i condicionament de matèries primeres i materials de floristeria.



MF1114-1 Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.

Mòdul a impartir:
MF1115-1: Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic.

DNI
1

18971713W

Total
1ª Fase – Valoració
6,2

Total
2ª Fase - Entrevista

Total
Final

No presentado/a

-

Sent que no s’han presentat candidats per ocupar el lloc de docent de l’especialitat formativa
d’Activitats Auxiliars Floristeria, per impartir el mòdul MF1115-1: Serveis bàsics de floristeria i
atenció públic, el Grup de Treball Mixt acorda seguir el procediment previst en el punt 3 de
l’Acta de Constitució de data 28/11/2017: «finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i

en el cas que no hi haja persones candidates per a la cobertura d’algun dels llocs ofertats,
l’entitat promotora presentarà oferta d’ocupació al centre SERVEF corresponent i obrirà un
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floristeria.

nou termini de convocatòria pública, atorgant-se un termini de 5 dies hàbils per a la
presentació de la sol·licitud de participació.»
Un exemplar d’aquesta acta queda en poder de la D.T. de Formació Professional, i l’altra
en poder de l’Ajuntament de Vinaròs i ha sigut degudament rubricada per totes les parts
que hi han intervingut.
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