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OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP-20/19) 
 
Resolució d'ADJUDICACIÓ de la contractació d'un/a Col·laborador/a d'Investigació per a la realització de 
tasques programades dins del projecte d'investigació amb número de referència RTI2018-097768-B-C21 i 
denominada “Anàlisi de la modificació de la capacitat oxidativa de la atmosfera a Europa a causa de canvis 
en emissió” (CAPOX), de la Convocatòria 2018 de projectes I+D+i «REPTES INVESTIGACIÓ» del programa 
estatal d'I+D+i orientada als reptes de la societat.  
 
Es reben les següents sol·licituds per a l'oferta d'ocupació: 
1.- Andreu Tarrazo Bataller 
2.- María Soledad Muñoz Luque 
3.- Ruben Soler Moreno 
4.- Jorge Perez Lotz 
 
Amb data 26/12/2019 es publica la llista d'admesos i la valoració dels mèrits presentats. No havent-se 
presentat cap al·legació en el termini pertinent, l'esmentada llista es va donar per definitiva.  
La puntuació obtinguda en la fase de mèrits va quedar queda de la següent manera: 
1.- Andreu Tarrazo Bataller: No compleix requisit de la titulació 
2.- María Soledad Muñoz Luque: 16 p 
3- Ruben Soler Moreno: 55,1 p 
4.- Jorge Perez Lotz: 9 p 
 
Per a la segona fase se'ls convoca a una prova consistent en un examen en el qual se'ls pregunta per 
coneixements relatius a l'oferta d'ocupació publicada i posteriorment una entrevista sobre els aspectes dels 
mèrits aportats. 
 
El resultat d'ambdues queda de la següent manera: 
1.- María Soledad Muñoz Luque: 6,5 (prova) + 10 (entrevista) = 16,5p 
2.- Ruben Soler Moreno: 15,7 (prova) + 17 (entrevista) = 32,7p 
3.- Jorge *Perez *Lotz: es presenta a la 2a fase, però renúncia durant la prova 
 
Per això la puntuació total és de: 
1.- Ruben Soler Moreno: 87,8p  
2.- María Soledad Muñoz Luque: 32,5p 
 
 
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, es resol:  
 
Primer: Seleccionar per a ocupar el lloc d'ocupació referenciada a: Rubén Soler Moreno  
 
Segon: El contracte s'iniciarà al més prompte possible després de la finalització del termini d'al·legacions 
sense que haja registrat alguna i la seua duració serà fins a la finalització del projecte, inicialment prevista 
per al 31 de desembre de 2021.  
 
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 3 dies naturals 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 



          FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI    
 

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.  
 

 
 
 
 
 
 

 
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 científics tècnics del qual, estudis acadèmics i formació són els més adequats per 
a l'avaluació dels currículum rebuts. 
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