
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-lo han
pogut trobar errors, que han corregit amb les conseqüències corresponents en l'ordre del llistat. Pel
que si s'ha modificat la seua posició inicial o fins i tot ha desaparegut de la llista provisional d'admesos
passant a la d'exclosos, és perquè el seu autobarem ha estat corregit.

En els enllaços que trobarà a continuació es publiquen LES LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I
EXCLOSOS EN FASE D'ADMISSIÓ.

MOLT IMPORTANT: Com s'indica,  aquests llistats són provisionals, per la qual cosa una
vegada estudiades les al·legacions presentades per part de la Comissió, pot de nou variar la
seua situació en les llistes i passar d'exclòs a admés o d'admés a Llista d'Espera, per la qual
cosa hauran de seguir amb atenció la publicació de la llista de definitiva d'Admesos que es
publicarà transcorregut el termini de reclamació a les llistes provisionals.

Els  candidats  que inicialment  estaven en la  llista de PREINSCRITS ADMESOS i  ara SE'LS HA
MODIFICAT EL BAREM O HAN PASSAT A la LLISTA D'EXCLOSOS, poden  reclamar per escrit
davant la comissió fins al dia 10 de maig de 2019 inclòs. Per a això han d'argumentar els motius
pels quals consideren que s'ha comés un error en la revisió 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.

Si desitja presentar una reclamació, haurà de seguir les instruccions següents:
- Envie un correu electrònic a procedimientoartes@gmail.com dins del termini de reclamacions amb
la documentació acreditativa que es desitja presentar escanejada.
- Els originals dels documents acreditatius els haurà de presentar en la Secretaria del centre, dins d'un
sobre  tancat  identificat  amb  el  seu  nom,  dins  del  termini  de  reclamacions,  que  també  haurà
d'incloure el model de reclamació emplenat. 

Els motius de modificació del barem i les possibles al·legacions són:

• NO COMPLIMENT DE CRITERIS GENERALS DE PARTICIPACIÓ

• Tindre la nacionalitat espanyola o residència en regla.

• Tindre 20 anys en el moment de la inscripció. 

Si considera que és un error, adjunte a la seua reclamació algun dels documents acreditatius. 

• REDUCCIÓ DELS MÈRITS AL·LEGATS:
• SI VA PARTICIPAR PEL BLOC I : Experiència Laboral suficient

• Si se li ha reduït els dies al·legats,ha estat 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 declarat com a treballador assalariat. O en cas de ser autònom/a, no
haver presentat la Vida Laboral i/o la Declaració Responsable (Annex VII) del període
reduït.

• Si es troba en algun d'aquests supòsits i considera que és un error, pot sol·licitar que se li
revise  el  barem per  reducció  incorrecta  de  mèrits  (Pot  afegir  a  la  reclamació  nous
documents per a justificar els mèrits al·legats, MAI NOUS MÈRITS)

• SI VA PARTICIPAR PEL BLOC II : Formació no formal suficient
• Si se li ha reduït les hores al·legades, ha estat per alguns d'aquests motius:



• Haver afegit algun curs no relacionat amb la qualificació que ha sol·licitat.
• No haver pogut acreditar mitjançant cap certificat dels cursos al·legats.

• Si es troba en algun d'aquests supòsits i considera que és un error, pot sol·licitar 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 III: Majors de 25 anys que no poden justificar els requisits
amb els documents dels blocs anteriors:
• Si se li ha reduït els dies al·legats, ha estat per alguns d'aquests motius:

• La  comissió  no  ha  considerat  la  documentació  presentada  com a  suficient  per  a
acreditar els mèrits al·legats.

• Si es troba en algun d'aquests supòsits, pot sol·licitar 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:
• No haver acreditat nacionalitat o residència legal a Espanya.
• No complir els mínims mèrits de participació:

• No 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.

• No  acreditar  en  els  10  anys  anteriors  a  la  convocatòria  una  formació  no  formal
relacionada amb la qualificació d'almenys 300 h.

• Haver incorregut en falsedat acreditada.
• Només si està segur que no es troba en cap d'aquests supòsits, pot sol·licitar que se li revise el
barem per exclusió  incorrecta.  (Pot afegir a la reclamació nous documents per a justificar els
mèrits, MAI NOUS MÈRITS)

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 van entregar la documentació per a ser
baremats

SEU LLOC HORARI
IES *BENICALAP
Carrer del Doctor Nicasi Benlloch, 130, 46015 València

Secretaria Dilluns a divendres : de 10.00 a
13.00

Per a qualsevol dubte o aclariment contacte amb la comissió d'admissió a través del següent 
email:  procedimientoartes@gmail.com

ENLLAÇ PER Al MODEL DE RECLAMACIÓ

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS EN FASE DE BAREMACIÓ

LLISTA PROVISIONAL D'EXCLOSOS DE FASE DE BAREMACIÓ

València a 3 de maig de 2019

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/Excluidos+provisionales+Admisi%C3%B3n.pdf/4400f277-4446-40bc-8a8a-7b1e320a7286
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/Admitidos+provionales+Admisi%C3%B3n.pdf/61289f0d-080a-4673-97b2-07a14915c179
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/MODELO+RECLAMACION-1.odt/14635418-70ad-4401-8d00-f3146ce5a00a
mailto:procedimientoartes@gmail.com

