DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONALS I
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

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 de la seu del CIPFP Ausiàs March
En elles s'han pogut produir modificacions en l'autobarem, ja que quan les comissions els han
revisat, 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
GENER DE 2019 inclòs. Per fer 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'avaluació.
Els motius de modificació del barem, d'exclusió i les possibles al·legacions són :


REDUCCIÓ DELS MÈRITS AL·LEGATS:






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)

EXCLUSIÓ. Els motius d'exclusió són els següents:
o No haver acreditat nacionalitat o residència legal a Espanya.
o No tenir 20 anys en el moment de la inscripció.
o No complir els mínims mèrits de participació:



Persones inscrites en els censos publicats per Resolució de 14 de setembre
de 2016 i 5 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial.



Persones que no havent-se inscrit en els censos citats en el criteri 1r,
compleixen la següent condició:



Que exercisquen o hagen exercit, almenys el temps previst 3 anys i
2000 hores , com a personal aplicador de biocides dels tipus 2, 3, 4,
14, 18 i 19 (excepte els TP2 utilitzats en el control de legionel·la
(clave 100 del Registre Oficial de Biocides)) en empreses (o com a
autònoms) inscrites o inscrits:
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o
o

o

En el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides de la
Comunitat Valenciana (ROESB Comunitat Valenciana).

o

O en el registre equivalent de qualsevol altra Comunitat o
Ciutat autònoma si és resident en la nostra Comunitat.

I que estiguen en possessió del carnet de manipulador de biocides,
nivell bàsic o del carnet de manipulador de biocides, nivell qualificat
o del certificat de professionalitat de Gestió de Serveis per al Control
d'Organismes Nocius (o tindre adquirides les seues unitats de
competència reconegudes) sense tindre cap dels carnets anteriors.

Haver incorregut en falsedat acreditada.
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 lliuraren la documentació
per a ser baremats
SEU
CIPFP AUSIÀS MARCH
C/Ángel Villena s/n ,
46013 Valencia,

LLOC

Secretaria

HORARI
Dilluns a divendres : de 10.00h a
13.00h
Dilluns, dimecres i dijous: de 17h19 h

Correu comissio: c.evaluacionausiasmarch@gmail.com
MODEL DE RECLAMACIÓ
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS EN FASE DE BAREMACIÓ
LLISTAT PROVISIONAL D'EXCLOSOS EN FASE DE BAREMACIÓ

València a 15 de gener de 2019

