
          FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI    
 

OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-13/19) 
 
Resolució de DESISTIMENT de la contractació d'un/a Oficial de Serveis Auxiliars dins del 
departament d'Administració per acumulació de tasques amb càrrec a línia F0257000 de la 
Fundació CEAM  
 
La Fundació CEAM com a entitat inclosa en el Sector Públic de la GVA està subjecta als acords de la 
Comissió del Dialogue Social del Sector Instrumental de la Generalitat. Aquests acords regulen el 
funcionament de la contractació temporal a través de bosses d'ocupació, amb l'excepció del 
personal investigador. La Fundació va remetre un escrit a aquesta Comissió al·legant que, per la 
grandària de l'entitat , sobrecàrrega de treball en el departament d'Administració i el tipus de 
contractacions que es precisen puntuals i esporàdiques, la preparació de bosses d'ocupació resulta 
desproporcionada per la quantitat de treball que precisa la seua preparació i l'aprofitament 
d'aquesta . A més, es van enviar les instruccions de contractació i es va informar que mentrestant 
no hi haguera resposta, totes les ofertes d'ocupació es gestionarien individualment, atenent els 
principis d'igualtat, mèrit i publicitat. 
 
El passat 2 de setembre s'ha rebut resposta negativa a la petició de la Fundació pel que la 
contractació per a aquesta oferta d'ocupació ha de realitzar-se a través de bossa d'ocupació i no 
amb procés individualitzat, tal com s'estava fent. No havent iniciat el procés de resolució i atesa la 
normativa vigent, recolzada per la resposta rebuda des de la Comissió, aquesta Direcció considera 
que no ha de continuar amb aquest procés de selecció tal com s'ha configurat. 
 
Per tot això es resol: 
 
Primer: Desistir de l'esmentat procés en aquest moment sense seleccionar a cap candidatura per a 
aquest.  
 
Segon: Comunicar a totes les candidatures el desistiment d'aquest procés i iniciar un nou a través 
de bossa d'ocupació.  

 
 
 
 
 
 

 
La Directora Executiva 

 
_______________________________ 
1 La Comissió Avaluadora ha sigut constituïda conforme al que s'estableix en el Pla d'Igualtat i supervisada per la 

responsable d'aquest.  
Tenint en compte el perfil del lloc oferit d'acord amb les bases de l'oferta, la Comissió de Selecció ha sigut constituïda 
per aquells/as emprats/as els perfils científic del qual/tècnics, estudis acadèmics i formació són els més adequats per a 
l'avaluació dels currículum rebuts. 
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