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CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL 
MEDITERRANI (CEAM) 
Ref.: EXP-03/21 
 
Presentació de la Institució:  

El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani - CEAM es va constituir en 1991 com a Fundació 
privada sense ànim de lucre. De conformitat amb el que s'estableix en el Decret llei 7/2012 del 
Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundació, 
està integrada en el sector públic de la Generalitat Valenciana. 

El CEAM es va constituir amb el propòsit de cobrir el dèficit d'investigació en temes específicament 
mediterranis. En aquest context, l'objectiu fonamental del CEAM és obtindre dades i aconseguir 
resultats sobre problemes ambientals específics de la Conca Mediterrània, que permeten millorar 
la capacitat de gestió d'Espanya, i de la Comunitat Valenciana, en el marc de la Unió Europea. Així 
mateix, per a aconseguir la credibilitat necessària, és responsabilitat del CEAM que aquests 
resultats, i la seua interpretació científica, siguen contrastats mitjançant els procediments 
internacionals d'avaluació científica. 

Les activitats del CEAM inclouen des de la investigació bàsica, orientada a la resolució dels 
problemes mediambientals prioritaris identificats, fins al desenvolupament de noves tecnologies i 
aplicacions, amb la posada en marxa de projectes pilot on es demostren els avanços obtinguts a 
l'escala de gestió. Es tracta, per tant, d'I+D essencialment pre-competitiu, on s'eviten de manera 
explícita les activitats d'enginyeria ambiental basada en procediments establits. A partir de l'activitat 
d'I+D, també es desenvolupen funcions d'assessorament científic en els temes de la competència 
del CEAM i, específicament, es contribueix al desenvolupament de les polítiques de gestió 
mediambiental a diferents nivells, des de l'autonòmic al de la Unió Europea.  

Per a enfrontar-se a aquests reptes, el CEAM es va configurar com a centre multidisciplinar, centrant 
les seues actuacions en àrees temàtiques complementàries en les quals es disposa d'una experiència 
internacional reconeguda. 

L'activitat s'articula a través de projectes d'investigació, englobats en tres programes d'investigació: 
Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica (Química Atmosfèrica i Meteorologia i Dinàmica de 
Contaminants); Efectes dels Contaminants i Cicle del Carboni; Investigació Forestal. 
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Bases de la Convocatòria 
 

Tipus de convocatòria: Pública per concurs de mèrits 
 

Denominació del Lloc de treball: Director/a Executiu/va de CEAM 
 

Règim jurídic del lloc oferit  

Se subscriurà contracte sotmés al règim laboral especial d'alta  direcció, regint-se pel que es disposa 
en el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial 
del personal d'alta direcció.  

 
Funcions del lloc:  

Venen definides en l'article 16 dels Estatuts de CEAM. 

1. En relació amb el Patronat, correspon al Director Executiu: 

A) La preparació dels assumptes a tractar pel Patronat. 

B) L'elaboració i la presentació al Patronat dels Plans, Programes, Pressupostos, Liquidacions, 
i Comptes Anuals. 

C) La proposició, en el seu cas, de les modificacions estatutàries que estime pertinents. 

D) Executar els Plans i Programes aprovats pel Patronat, efectuant els tràmits precisos, així 
com, tots els actes i contractes que requerisquen la posada en marxa d'aquests Plans i 
Programes, inclosa la contractació de les persones o grups per a desenvolupar-los. Tot això 
en els termes del Reglament de règim interior. 

 
2. També li competeix, en qualitat d'apoderat general, tot el relatiu al govern i administració 
efectius, i el desenvolupament dels fins de la Fundació per mitjans propis, tant per a executar els 
acords del Patronat - excepte acord exprés en contra-, com per a adoptar decisions i executar-les, 
en les següents matèries: 

A) Acceptar, en el seu cas, donacions i llegats, quan no es precise l'autorització del 
Protectorat, així com herències, a benefici d'inventari 

B) Cobrar i percebre les rendes o fruits, dividends, interessos i utilitats o qualssevol altres 
beneficis. 

C) Percebre els ingressos, de qualsevol classe, que reba la Fundació o que li corresponguen. 

D) Autoritzar les despeses i ordenar i efectuar els pagaments necessaris nascuts d'obligacions 
de la Fundació. 

E) Exercir els actes necessaris per a l'adquisició i alienació en Borsa d'accions, obligacions i 
valors mobiliaris pertanyents a la Fundació, fins i tot en casos de bescanvi o substitució 
amortitzats per uns altres. 

F) Sempre que no es requerisca autorització prèvia del Protectorat, formalitzar i aprovar tota 
classe d'actes i contractes, siguen d'índole civil, mercantil, laboral, administratiu o de 
qualsevol altra classe, que la millor realització dels fins de la Fundació requerisca, en concret, 
les següents facultats: 
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- Exercici del dret de petició, sol·licitud de tota mena de llicències, autoritzacions, i 
inscripcions en registres administratius necessaris per al desenvolupament de l'activitat 
de la Fundació, compareixença en procediments, presentació de pliques, subscripció de 
contractes i convenis, sol·licitud i acceptació de subvencions exercici d'accions 
administratives, presentació d'autoliquidacions i tota classe de declaracions tributàries, 
sol·licitud de bonificacions i exempcions tributàries, així com, de tota mena de 
liquidacions i sol·licituds a l'Administració de la Seguretat Social. 

- Constitució, modificació, extinció i liquidació, així com la formalització de les relacions 
laborals individuals. I per tant, nomenar, sancionar, separar i acomiadar tota classe 
d'empleats i obrers, fixar els sous, retribucions, i normes de situació i actuació (aquestes 
últimes en el marc dels Convenis col·lectius). 

- La constitució, atorgament i formalització, modificació i extinció dels següents 
contractes: contractes de parceria, parceria agrària (inclòs el desnonament de parcers), 
arrendament de coses, arrendament parciari, arrendament rústic, arrendament de 
serveis, arrendament urbà, obra, comodat, compra de béns mobles i immobles, depòsit 
judicial, edició en general i de llibres (sempre que es tracte de matèries incloses en els 
fins fundacionals), subministrament, transacció i opció. 

- Constitució, atorgament i formalització, modificació i extinció del contracte de fiança, 
com afermat; constitució, atorgament i formalització, modificació, extinció i liquidació de 
contractes bancaris - com a mitjans per a exercici de les altres facultats -, com obrir, 
seguir, disposar, utilitzar i cancel·lar comptes i llibretes d'estalvi, comptes corrents i 
caixes de seguretat, signant a aquest efecte, talons, xecs, ordres i altres documents i 
retirant quaderns de talons o xecs, i en general les operacions que ordinàriament es 
realitzen per mitjà de les entitats financeres, com la transferència bancària o la 
domiciliació de rebuts. Retirar i constituir depòsits en efectiu. També la constitució, 
atorgament i formalització, modificació, extinció i liquidació dels contractes de depòsit 
de valors mobiliaris, industrials i mercantils, així com, fons públics en establiments 
públics, per a donar compliment a l'article 26 dels Estatuts. La constitució, atorgament i 
formalització, modificació, extinció i liquidació dels contractes d'assegurança i transport 
de tota classe, així com l'ús de les institucions de patents i marques i altres auxiliars del 
comerciant. La constitució, formalització, modificació, extinció i liquidació de tot tipus de 
contractes de crèdit sempre que, aïllada o conjuntament amb altres anteriors, no hagen 
d'abonar anualment per interessos i amortitzacions una quantitat que excedisca del 50% 
dels seus ingressos ordinaris. La constitució, formalització, modificació, extinció i 
liquidació de contractes de descompte bancari i d'endós. Lliurar, acceptar, cobrar, pagar 
i descomptar lletres de canvi i altres documents de gir, formular protests per falta 
d'acceptació o de pagament, o de garantia, o de major seguretat. 

- Obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres comercials conformement 
a Llei; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs 
postals o telegràfics i valors declarats, i de les companyies ferroviàries, aèries, navilieres 
i de transport en general, duanes, molls i agències els gèneres i efectes remesos; formular 
protestes i reclamacions i fer deixes de comptes i abandó de mercaderies i alçar protestes 
d'avaries; sol·licitar i retirar contingents de matèries primeres o de caràcter comercial. 
La signatura de quants documents públics i privats afecten o puguen afectar l'exercici de 
les facultats que se li conferisquen pels Estatuts o per delegació especial. Així com 
reconéixer i pagar els deutes, acceptar i cobrar els crèdits, i, aprovar i impugnar comptes 
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a conseqüència de l'execució dels contractes citats, i per tant, signant rebuts, saldos, 
conformitats, resguards i cartes de pagament. Fer i contestar requeriments notarials.  

- Exercitar tot tipus d'accions jurisdiccionals en defensa dels interessos de la Fundació, 
oposar-se a les quals s'exerciten contra aquesta, així com la realització de quants actes 
processals i procedimentals siguen necessaris per a portar a bon fi l'exercici d'accions i 
excepcions, tot això per si o mitjançant apoderat nomenat pel President en els termes 
de l'article 20.2 dels Estatuts.  

 
Remuneracions: S'estableix en 58.931,48 € bruts anuals, amb referència a l'exercici 2020. 
 
Requisits de els/as aspirant: 

En el moment de presentar la sol·licitud, els/les candidats/as hauran de complir els següents 
requisits:  

Condicions Generals: 

- Tindre nacionalitat espanyola o permís de treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés 
a l'ús del sector públic. En cas de no tindre-la i resultar aquesta persona seleccionada, el 
contracte no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. En cas que 
finalment no es finalitze el tràmit dins del termini establit per la Comissió Avaluadora, la persona 
seleccionada no podrà ser contractada, quedant la plaça deserta o passant al/la següent 
classificat/da. 

- No haver estat mai inhabilitat per a exercir funcions públiques, ni haver tingut algun expedient 
disciplinari, ni tindre antecedents penals que inhabiliten per a l'exercici de funcions públiques. 

- Posseir la capacitat funcional per al compliment de les funcions derivades de Direcció Executiva. 
- Disponibilitat per a viatjar. 
- Permís de conduir B en vigor. 

 
Titulació: 

- Titulació oficial de Doctorat relacionada amb alguna de les àrees d'actuació de l'entitat 
 
Experiència professional 

- Durant els últims 10 anys, experiència professional acreditada mínima de 5 anys, en la direcció i 
gestió de programes d'investigació. 

- Nivell d'anglés avançat. 
- Dilatada experiència en la direcció de projectes d'investigació i innovació competitius nacionals 

i internacionals. 
- Dilatada experiència en transferència de la investigació. 
- Dilatada experiència en fòrums de decisió, en assessorament científic i transferència 

tecnològica.  
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Mèrits de els/as candidats/as: 
 
Perfil competencial: 

- Científic/a sènior  de reconeixement internacional, amb una trajectòria rellevant en investigació 
en alguna de les línies d'investigació de CEAM, així com amb una important experiència en la 
gestió de la investigació. 

- Ha de saber formular una visió a mitjà i llarg termini a més de mostrar una gran capacitat de 
treball en equip i habilitats en lideratge. 

- Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució orientació a les persones, 
empatia, orientació a la qualitat i millora contínua i excel·lència i a la gestió del canvi i la 
innovació. 

- Competències específiques: capacitat d'impulsar el desenvolupament dels equips, impacte i 
influència, negociació, orientació a la consecució d'objectius i presa de decisió amb visió global. 

- Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i empatia. 
 
Publicitat i Sol·licituds  

L'anunci de la convocatòria es publicarà en el DOGV, indicant l'enllaç web en el qual obren les bases. 
Els actes que es produïsquen durant el procediment es publicaran en la pàgina web de CEAM. 

Les persones interessades que reunisquen els requisits assenyalats en les bases hauran de 
presentar, dins del termini de quinze dies hàbils des de la publicació de l'anunci la següent 
documentació: 

- Sol·licitud de participació en l'oferta d'ocupació, que inclou declaració de veracitat dels 
documents aportats. (Formulari Annex I) 

- Curriculum vitae Normalitzat, en el qual s'indicarà la informació que acredite el compliment 
dels requisits per a participar en el procés de selecció, així com els mèrits que es pretén fer 
constar.  

- Un Pla d'Investigació de la seua línia actual de treball i l'encaix amb les línies d'actuació de 
CEAM 

- Còpia escanejada dels documents que certifiquen l'indicat en el CV o Acreditació documental 
del contingut del CV. Per a les publicacions, serà suficient la presentació de la primera pàgina 
en la qual conste l'autoria i la referència completa del treball. 

- Certificació de les institucions on consten els períodes treballats i la categoria professional. 
- Altres documents acreditatius de formació complementària efectuada (fotocòpia) 

 
Les persones interessades hauran d'enviar la documentació abans indicada, via correu electrònic (*) 
a l'adreça pilarz@ceam.és, dins del quinze dies hàbils a la publicació de l'anunci  

(*) s'enviarà justificant de recepció dels CV rebuts. 

MOLT IMPORTANT: Ha de fer-se constar en tot cas, la referència: EXP-03/21 tant en el correu 
electrònic com en l'annex I 

 
Admissió dels/les candidats/as  

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i, prèvia verificació de la sol·licitud i 
documentació aportada, es dictarà resolució donant publicitat a la relació provisional d'admesos/es 
que es publicarà en la web del CEAM, concedint un termini de 5 dies hàbils, a comptar des del 
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següent a aquesta publicació, per a formular al·legacions i/o esmenar defectes que hagen motivat 
l'error o l'exclusió,  tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015 
de procediment administratiu comú 
 
Procés de selecció 

El procés de selecció consistirà en un concurs de mèrits desenvolupat en dues fases. 

En les dues fases del concurs, el Comité d'avaluació convocarà successivament a les persones que 
hagen sigut admeses en aquest. 

Les persones admeses podran sol·licitar, amb caràcter previ, la utilització dels mitjans audiovisuals 
que precisen per a la seua exposició. 

En el moment de la presentació per a la realització de la primera fase del concurs, i abans de l'inici 
d'aquesta, els/as candidats/as entregaran a la Comissió avaluadora, en una memòria USB, els arxius 
corresponents dels treballs i documents acreditatius del contingut del seu corresponent Currículum 
i, en sobre tancat, un resum d'una màxim de 5 pàgines (UNE_A4), que continga la visió del/l'aspirant 
sobre la plaça convocada, així com de les actuacions que preveja a fi d'impulsar l'activitat de l'entitat. 

La falta de presentació de la indicada documentació i del resum, implicarà l'exclusió del procés 
selectiu. 

La primera fase del concurs, de caràcter eliminatori, que té per objecte l'avaluació dels mèrits de 
els/as candidats/as, consistirà en una exposició oral i pública pels qui aspiren a la plaça, en el temps 
màxim de 30 minuts, dels mèrits al·legats i de la labor científica desenvolupada descrita en el 
curriculum vitae . Seguidament, la Comissió d'Avaluació debatrà amb el/la aspirant, durant un 
màxim d'una hora, sobre el contingut de l'exposició oral, podent formular totes les preguntes que 
considere convenients. 

En aquesta fase del concurs es valoraran els mèrits relacionats amb el perfil, fins a un màxim de 40 
punts, segons els barems següents: 

a) La participació en projectes d'I+D i de transferència tecnològica. La direcció o coordinació 
científica de grups de projectes d'investigació, d'equipament o d'instal·lacions singulars. Les 
contribucions científiques o tecnològiques realitzades, valorant la qualitat i repercussió dels 
treballs de recerca o de les paleses llicenciades. La publicació d'articles en revistes 
científiques indexades i el seu impacte (màxim 20 punts). 

b) Les comunicacions, ponències o panells acceptats en congressos, reunions científiques 
nacionals i internacionals. L'elaboració d'informes científics sobre els resultats d'una 
investigació o contingut nou. La direcció de tesis doctorals, tutoria de becaris de programes 
de formació de personal investigador i becaris en pràctiques. L'experiència en centres 
d'investigació nacionals o estrangers (màxim 12 punts) 

c) La participació en treballs i informes d'assessorament científic. L'estudi i desenvolupament 
de nous processos, sistemes o mètodes. Les activitats de divulgació científica. Qualsevol altre 
mèrit que al·legue l'aspirant relacionat amb el perfil objecte de la convocatòria (màxim 8 
punts) 

Només es podran valorar els mèrits que estigueren degudament acreditats en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds. 
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La qualificació dels mèrits d'aquesta primera fase es realitzarà mitjançant deliberació conjunta del 
Comité d'Avaluació. Cada membre del Comité podrà adjudicar a cada aspirant fins a la puntuació 
màxima assenyalada en cada apartat. La qualificació haurà d'informar-se per escrit, de manera 
justificada. Els informes de les qualificacions adjudicades s'uniran a l'acta corresponent. 

La puntuació corresponent en cada apartat serà la mitjana de les puntuacions assignades per cada 
membre de la Comissió d'Avaluació. 

La puntuació final de cada candidat/a en aquesta primera fase serà la suma de les puntacions de 
cada apartat, sent necessari un mínim de 25 punts, per a passar a la segona fase. 

La puntuació obtinguda en la primera fase no podrà aplicar-se a superar la segona fase. 

Per a la realització de la segona fase del concurs, la Comissió Avaluadora convocarà successivament 
a els/as candidats/as admesos/as que hagen superat la primera fase. 

La segona fase del concurs té per objecte comprovar l'adequació dels mèrits, competències i 
capacitats de els/as candidats/as per al desenvolupament de les funcions del lloc objecte de la 
present convocatòria. Consistirà en una exposició oral i pública del/la candidata/a, durant un temps 
màxim d'una hora, de la seua visió de l'activitat a desenvolupar en el lloc, així com les seues possibles 
línies d'evolució. Seguidament, la Comissió Avaluadora debatrà amb el/la candidata/a durant un 
temps màxim d'una hora sobre els aspectes que considere rellevants. Es valorarà l'excel·lència de la 
proposta a desenvolupar i el seu impacte en el desenvolupament de l'activitat integrada i 
multidisciplinària de l'entitat, segons el següent barem: 

a) Coneixement i visió del perfil científic i tecnològic del CEAM (màxim 8 punts). 

b) Contribució de la candidatura a l'avanç del coneixement. El grau d'innovació, originalitat i 
viabilitat de les línies d'investigació de caràcter multidisciplinari a desenvolupar pel  CEAM 
(màxim 12 punts) 

La valoració màxima de la segona fase serà de 20 punts. La qualificació d'els/les candidats/as segons 
els barems anteriors es realitzarà mitjançant deliberació conjunta dels membres de la Comissió 
Avaluadora, cadascun dels quals adjudicarà a cada fins a la puntuació màxima de cada apartat 
d'aquesta fase. Les qualificacions individuals seran justificades per escrit. Aquests escrits de 
justificació s'uniran a l'acta corresponent. 

La puntuació de cada apartat serà la mitjana de les puntuacions assignades per cada membre de la 
Comissió Avaluadora. 

La puntuació final de cada candidat/a en aquesta segona fase serà la suma de les puntuacions 
assignades a cada apartat. Serà necessari aconseguir 12 punts, com a mínim, per a superar aquesta 
segona fase. 
 
Ordre de classificació i proposta d'adjudicació. 
 
La classificació s'ajustarà als següents criteris 
 

1. Major puntuació en les dues fases. 
2. D'existir un empat, la Comissió d'Avaluació resoldrà per votació, tenint el president vote de 

qualitat. 
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En cas de persistir l'empat, tindrà preferència la contractació de la persona que represente al sexe 
infrarepresentat en la Fundació.  

En virtut de la valoració final la Comissió d'Avaluació elevarà al Patronat de CEAM la proposta 
d'adjudicació del lloc en funció de l'ordre de classificació. 
 
Així mateix i si ho estima oportú, la Comissió d'Avaluació podrà proposar al Patronat de CEAM 
declarar desert el lloc de treball convocat si, segons el seu criteri, cap candidat/a reuneix les 
condicions que s'estimen  necessàries per a ocupar-lo. 
 
A la vista de la proposta de la Comissió Avaluadora, el Patronat nomenarà el Director Executiu, 
publicant-se el nomenament en el DOGV dins dels vint dies següents a l'adopció de l'Acord. 
 
Comissió Avaluadora 

 

La Comissió Avaluadora estarà configurada per 

- President: D. V. Ramón Vallejo Calzada. Catedràtic Universitat de Barcelona. Subdirector 
CEAM.  

- Secretària: Dª Salvadora Cabrera Avellá. Directora Executiva CEAM. 
- Vocals: 

- D. Millán Millán Muñoz. Director Emèrit CEAM 
- Dª. Mª José Sanz Sánchez. Directora Científica BC3 
- D. Xavier Querol Carceller. Professor Investigació CSIC.  
- Dª Adoración Carratalá Jiménez. Catedràtica Universitat d'Alacant 

- Suplents: 
- D. J. Javier Crespo Mira. Catedràtic Universitat Miguel Hernández d'Elx 
- Dª J. Susana Bautista Aguilar. Catedràtica Universitat d'Alacant 
 

La Comissió Avaluadora no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la presidència, ni la 
secretària o persona en qui deleguen, ni tampoc sense l'assistència de la meitat més un/a dels 
membres. 

Els membres de la Comissió Avaluadora en els/les quals concórreguen alguna de les causes 
d'abstenció (amistat íntima, enemistat manifesta, parentiu, etc.) establides en els articles 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, hauran de manifestar-lo 
expressament quan tingueren coneixement dels fets. Els/les candidats/as podran, si escau i per 
aquest motiu, promoure la recusació de els/de les membres de la Comissió. 

La Comissió Avaluadora, com a òrgan avaluador competent, es reserva la potestat de sol·licitar a les 
persones candidats/as quantes explicacions i/o acreditacions documentals (originals) considere 
oportunes, sense perjudici que l'òrgan de contractació torne a sol·licitar els esmentats originals en 
el moment de la contractació del/de la candidat/a seleccionat/dona. 

Les decisions de la Comissió Avaluadora s'adoptaran per majoria de vots i serà de qualitat, en el 
supòsit d'empat, el vot del/de la president/a. 

La Comissió Avaluadora resoldrà els dubtes que es presenten i prendrà els acords necessaris per al 
correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, reunint-se tantes vegades com siga necessari 
segons el parer del/de la president/a o quan siga sol·licitat per una tercera part dels membres. 
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També formularà, a la vista de les puntuacions atorgades a els/a les candidats/as que s'hagen 
presentat, la corresponent proposta de contractació al Patronat de CEAM, proposta que serà 
publicada en la web de CEAM. 
 
Així mateix i si ho estima oportú, podrà proposar al Patronat de CEAM declarar desert el lloc de 
treball convocat si, segons el seu criteri, cap candidat/a reuneix les condicions que s'estimen 
necessàries per a ocupar-lo. 

 
 
 
 

Joan Trull Ahuir 
Secretario Patronato 
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ANNEX I – SOL·LICITUD / DECLARACIÓ DE VERACITAT 

SOL·LICITUD: EXP-03/21 

DADES PERSONALS 

Cognoms: 

Nom: 

DNI/NIE: 

Adreça: 

Població: 

Data de Naixement: 

Telèfon/s: 

Correu Electrònic: 

Permís de conduir B: Si/No 

Titulació Acadèmica: 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VERACITAT:  
 
Jo,                , declare responsablement: 
 
1r.- Que les dades i informació consignats en la documentació presentada són veraces, i em compromet a provar 
documentalment els mateixos quan així se'm sol·licite. Que la documentació presentada és còpia fidel dels documents 
originals. 
2n.- Que conec que la falta de veracitat de la informació o el falsejament de la documentació requerida comporta la 
invalidesa dels mèrits afectats, sense perjudici de la responsabilitat que de tal circumstància poguera derivar. 
3r.- Que posseïsc la capacitat i aptitud física i psíquica necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o 
tasques.  
4t.- Que no he sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública. 
5é.- (només per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola). Que no estic sotmés a sanció disciplinària o 
condemna penal que impedisca l'accés a una ocupació pública en l'Estat del qual procedisc. 
 
 
En       , a  de    de 2021 
 

Signat: Data: 



FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 
 
D'acord amb el que s'estableix per la legislació de protecció de dades, l'informem que les dades de caràcter personal proporcionats 
seran tractats per la Fundació CEAM per a gestionar els currículums rebuts i poder així incloure-li en els processos de selecció de 
personal en curs, sent la base legitimadora el compliment d'una missió interessada en l'interés públic. A més, l'informem que la 
Fundació CEAM emprarà les seues dades per a l'enviament d'informació institucional, emparant-se en l'interés legítim. El fet de no 
facilitar les dades suposa la impossibilitat de complir amb la finalitat per a la qual les dades són recollides. 

La Fundació CEAM no cedirà les seues dades a cap tercer, excepte per obligació legal. Així mateix, l'informem que les dades de 
conservaran durant el temps estrictament necessari per a gestionar la seua participació en la convocatòria, sense perjudici de la seua 
conservació durant el temps requerit a efectes legals.  

Vosté compta amb els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, respecte de les seues 
dades de caràcter personal, així com amb la possibilitat de revocar el seu consentiment, podent-los exercitar dirigint-se a les oficines 
de la Fundació CEAM, en Parc Tecnològic C/ Charles R. Darwin, 14 - 46980 - PATERNA – VALÈNCIA - ESPANYA o enviant un email a 
info@ceam.es . A més, té Vosté dret a presentar una reclamació davant l'AEPD en el cas de considerar que el tractament no s'ajusta 
a la normativa vigent. 

http://www.ceam.es/gvaceam/paginas/protecciondatos.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceam.es/GVAceam/paginas/ProteccionDatos.htm
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