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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-16/19) 
 
 
Resolució per a la contractació d'un/a “Tècnic especialista en avaluació, gestió i restauració 
d'ecosistemes mediterranis en un escenari de canvi global” PEJ2018-002998-A. 
 
A) Les candidatures presentades per a l'oferta d'ocupació són les següents: 

1.- Dacil Rodriguez 
2.- David Salesa 
3.- Diego Rico 
4.- Julia Caballero 
5.- Leyre Deltell 
6.- Marcos Gimenez 
7.- M.Angel Perales 
8.- Nuria Borrás 
9.- Rebeca Salas 

 
B) S'admeten totes les candidatures. Després de la valoració dels mèrits aportats per les 
candidatures la puntuació queda de la següent manera:  
 

David Salesa: 17 punts 
Nuria Borrás: 10,4 punts 
Marcos Gimenez: 9,5 punts 
Dacil Rodriguez: 6 punts 
Diego Rico: 6 punts 
Julia Caballero: 4 punts 
Rebeca Salas: 4 punts 
Leyre Deltell: 3,2 punts 
M.Angel Perales: 2 punts 

 
El candidat Marcos Gimenez al·lega la falta de puntuació d'un títol de valencià aportat. Comprovat 
aquest extrem, es detecta l'error i s'esmena pel que la puntuació final en aquesta fase passa a ser: 
 

Marcos Gimenez: 11,5 punts 
 
C) Atesa la normativa interna de la Fundació en aquest tipus de processos, passen a la segona fase 
les quatre millors qualificacions. Per tant, es convoca per a realitzar la segona fase a: 
 

David Salesa: 17 punts 
Marcos Gimenez: 11,5 punts 
Nuria Borrás: 10,4 punts 
Dacil Rodriguez: 6 punts 
Diego Rico: 6 punts 
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D) La candidata Nuria Borrás comunica per correu-e que no es presentarà a aquesta segona fase 
per haver sigut seleccionada per a un altre treball. El candidat Diego Rico no es presenta a aquesta 
segona fase. La resta de  les candidatures obté les següents puntuacions: 

 
Entrevista (sobre 20 punts): 
David Salesa: 16,57 punts 
Marcos Gimenez: 10,09 punts 
Dacil Rodriguez: 9,71 punts 
 
Test (sobre 20 punts): 
David Salesa: 16 punts 
Marcos Gimenez: 9,71 punts 
Dacil Rodriguez: 11,71 punts 

 
E) Reunida la Comissió Avaluadora1 i havent sigut realitzat el procés de selecció d'acord amb els 
criteris i el procediment establits en la convocatòria, en virtut de les competències legalment 
establides, la s candidaturas han la següent *puntuacion global: 
 

David Salesa: 49,57 punts 
Marcos Gimenez: 31,30 punts 
Dacil Rodriguez: 27,42 punts 

 
 
 
 
Amb tot això, es resol: 
 
 
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a: David Salesa Duro quedant en 
segon lloc i com primer reserva Marcos Gimenez i com a segon reserva Dacil Rodriguez. 
 
Segon: La duració prevista del contracte és  de dos anys des de l'1 de novembre de 2019.   
 
Tercer: La persona seleccionada està obligada al compliment del que s'estableix en les bases de la 
citada convocatòria.  
 
Quart: S'obri un termini de 5 dies per a presentar al·legacions després de la data de publicació de 
la resolució en la web de la Fundació. Només s'admetran les al·legacions en termini, presentades 
per escrit mitjançant correu electrònic a emilio@ceam.es  o per Registre d'Entrada de la Fundació. 
S'haurà d'incloure les dades completes del/la recurrent, adreça i telèfon de contacte i motiu de 
l'al·legació. No s'admetran al·legacions que manquen de dades, motivació i que siguen incoherents 
o irrespectuoses. L'al·legació es resoldrà en termini no superior a 15 dies naturals mitjançant escrit 
motivat dirigit al reclamant.  
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Cinqué: De no rebre's cap al·legació, aquesta resolució provisional passarà automàticament a 
definitiva. 
 

 
 
 
 
 
 

 
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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