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LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS i EXCLOSOS EN
FASE D'ADMISSIÓ
En els enllaços que trobarà a continuació es publiquen LES LLISTES PROVISIONALS
D'ADMESOS I EXCLOSOS EN FASE D'ADMISSIÓ.
En elles s'han pogut produir modificacions en l'autobarem, ja que les comissions en revisar-los
han pogut trobar errors i fins i tot falsedats, que han corregit amb les conseqüències
corresponents. Pel que si ha desaparegut de la llista provisional d'admesos és perquè el seu
autobarem ha sigut corregit i ara apareixerà en la llista d'exclosos.
Els candidats que inicialment estaven en la llista de PREINSCRITS ADMESOS i ara SE'LS HA
MODIFICAT EL BAREM poden reclamar per escrit davant la comissió fins al dia 23 de
NOVEMBRE de 2018 inclòs. Per a això han d'argumentar els motius pels quals consideren que
s'ha comés un error i fins i tot si és el cas presentar alguna documentació que done suport a la
seua al·legació, PERÒ MAI NOUS MÈRITS.
En un altre enllaç d'aquesta pàgina trobarà un model de reclamació que haurà de presentar en la
secretaria del centre, seu de la comissió d'admissió.
Els motius de modificació del barem i les possibles al·legacions són :


ANUL·LACIÓ DELS CRITERIS DE P ARTICIPACIÓ
o

Tindre la nacionalitat espanyola o residència en regla.

o Tindre 20 anys en el moment de la inscripció.
o Acreditar la pertinença com a personal militar temporal del Batalló d'Intervenció
en Emergències (BIEM III) de la Unitat Militar d'Emergències, situat a Bétera.
Si considera que és un error, adjunte a la seua reclamació original i còpia per a confrontar, d'algun
dels documents acreditatius.


REDUCCIÓ DELS MÈRITS AL·LEGATS:
o SI VA PARTICIPAR PEL BLOC I
Si se li ha reduït els dies al·legats ha sigut per alguns d'aquests motius:
 Haver afegit algun període laboral no relacionat amb la qualificació
que ha sol·licitat
 No haver pogut acreditar mitjançant Vida Laboral i Certificat
d'Empresa o Contractes algun període afegit
 Només si està segur que no es troba en cap d'aquests supòsits, sol·licite
que se li revise el barem per reducció incorrecta de mèrits (Pot afegir a
la reclamació nous documents per a justificar els mèrits, MAI NOUS
MÈRITS)
SI VA PARTICIPAR PEL BLOC II
 Si se li ha reduït les hores al·legades ha sigut per alguns d'aquests motius:


o




Haver afegit algun curs no relacionat amb la qualificació que ha
sol·licitat.
No haver pogut acreditar mitjançant certificat algun dels cursos
al·legats.
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Només si està segur que no es troba en cap d'aquests supòsits, sol·licite
que se li revise el barem per reducció incorrecta de mèrits (Pot afegir a
la reclamació nous documents per a justificar els mèrits, MAI NOUS
MÈRITS)

EXCLUSIÓ. Els motius d'exclusió són els següents:
o No haver acreditat nacionalitat o residència legal a Espanya.
o No acreditar la pertinença com a personal militar temporal del Batalló d'Intervenció
en Emergències (BIEM III) de la Unitat Militar d'Emergències, situat a Bétera.
o No complir els mínims mèrits de participació:
 Acreditar en els 10 anys anteriors a la convocatòria una experiència
relacionada amb la qualificació a la qual participa d'almenys 3 anys i 2000h.
 Acreditar en els 10 anys anteriors a la convocatòria una formació no formal
relacionada amb la qualificació d'almenys 300 h.
o Haver incorregut en falsedat acreditada.
o No presentar la documentació requerida, en data establida o ho ha fet de manera
incompleta.

Només si està segur que no es troba en cap d'aquests supòsits, sol·licite que se li revise el barem
per exclusió incorrecta.
IMPORTANT!
PER A NO RETARDAR INNECESSÀRIAMENT EL PROCEDIMENT LI PREGUEM QUE NOMÉS
SI ESTÀ SEGUR/A QUE S'HA COMÉS UN ERROR PROCEDISCA A RECLAMAR

Les reclamacions hauran de presentar-les en la seu on donareu la documentació
per a ser baremats
SEU

LLOC

HORARI

IES Les Alfàbegues C/ Mariana
de Sant Simeón, s/n, 46117
Bétera, València

Secretaria

Dilluns a Divendres: 9:30 a1 3:30
Dimecres: 15:30 a1 9:30

MODEL DE RECLAMACIÓ

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS EN FASE DE BAREMACIÓ
LLISTA PROVISIONAL D'EXCLOSOS EN FASE DE BAREMACIÓ

València,14 de novembre de 2018

