
 

 

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INDEFINIDA, PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA, 
DEL LLOC 10_PH INCLÒS EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI DINS 
DE L'ÀREA DE QUÍMICA ATMOSFÈRICA 
EXP-06 /22 
 
 
Mitjançant Resolució de 22 de desembre de 2022, de la Directora Executiva, la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, d'ara en avant FCVCEAM, 
va convocar el procés selectiu per a la cobertura indefinida, per convocatòria pública, del lloc 
10_PH, dins de l'àrea de química atmosfèrica, que es tramita amb la referència Exp-06 /22. 
Durant el període establit en les bases de la convocatòria, que va començar el 3 de desembre 
de 2022 i va finalitzar el 3 de febrer de 2023, es van presentar les següents candidatures: 
 

1.-Cerdà Collado, Gema 
2.- Cimpean Cimpean, Dan Ioan 
3.- Collazo Presno, Lucas Hernán 
4.- Del Poyo González, Natalia 
5.- Domínguez Villar, Beatriz 
6.- Gadea Martí, Jorge 
7.- García Pérez, Eva 
8.- García Pozo, Ana Maria 
9.- Gómez Pérez, Tatiana 
10.- Izaguirre Frutos, Jorge 
11.- Moya Gutiérrez, Patricia 
12.- Ros Gisbert, Fernando 

 
Per Resolució de 13 de febrer de 2023, de la Directora Executiva, es van admetre les 
candidatures assenyalades amb els ordinals 3, 7, 9 i 11 de la relació anterior; requerint-se 
d'esmena les referides amb els ordinals 2, 4 i 8; i excloent-se les al·ludides amb els ordinals 1, 5, 
6, 10 i 12. Aquesta Resolució va ser objecte de publicació a l'objecte que es presentaren la 
documentació requerida o es formularen les al·legacions que es tinguera per convenient, 
 
Conclòs el termini, les candidatures 2, 4 i 8 han esmenat correctament la documentació que se'ls 
sol·licitava, per la qual cosa procedeix la seua admissió. En la Resolució de 13 de febrer de 2023, 
de la Directora Executiva s'ha observat que la candidatura assenyalada amb l'ordinal 2 de la 
relació exposada, hauria d'haver estat dins del grup 3 de candidatures excloses, atés que la seua 
titulació no es corresponia amb les indicades en les bases, per la qual cosa ha d'esmenar-se 
aquesta situació i per això procedeix declarar la seua exclusió. 
 
Així mateix, s'ha presentat una al·legació per la persona referida com a candidatura 5 de la 
relació. La reclamació es basa en el fet que, encara que la titulació és superior a l'exigida en la 
Convocatòria, faculta igualment per a l'acompliment del lloc de treball i que, a més, és la mateixa 
que va fer valdre per a exercir les funcions del lloc de treball amb anterioritat, en haver sigut 
seleccionada en una convocatòria d'una borsa de treball. Aquesta al·legació ha de ser 
desestimada, atés que la finalitat d'una borsa de treball és el que no deixe de realitzar-se les 



 

 

funcions pròpies d'un lloc de treball, necessàries perquè el procés d'investigació no es detinga, 
mentre no és possible que s'exercisquen per qui és el titular del lloc de treball, per tant, de 
manera excepcional. Aquesta situació d'excepció afavoreix que fins i tot amb una titulació 
superior, que no inclou la totalitat de les competències de la inferior, puga produir-se l'admissió 
a una borsa de treball. Situació totalment diferent a la provisió de manera definitiva i ordinària 
d'un lloc de treball. Pel que procedeix confirmar l'exclusió 
 
Pel que, de conformitat amb la base 4 de les de la convocatòria, resolc 
 
Primer.- Desestimar l'al·legació presentada per la candidata referida amb l'ordinal 5 de les llista 
de presentades. 
 
Segon.- Admetre a les candidatures següents: 
 

3.- Collazo Presno, Lucas Hernán 
4.- Del Poyo González, Natalia 
7.- García Pérez, Eva 
8.- Garcia Pozo, Ana Maria 
9.- Gómez Pérez, Tatiana 
11.- Moya Gutiérrez, Patricia 

 
Tercer.- Excloure a les candidatures següents: 
 

1.-Cerdà Collado, Gema 
2.- Cimpean Cimpean, Dan Ioan 
5.- Domínguez Villar, Beatriz 
6.- Gadea Martí, Jorge 
10.- Izaguirre Frutos, Jorge 
12.- Ros Gisbert, Fernando 

 
Quart.- Notificar als qui han presentat candidatures mitjançant anunci en la pàgina web, 
informant que el ordre jurisdiccional social és el competent per a resoldre controvèrsies 
derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la 
jurisdicció social, sense que es puga interposar un altre recurs en via administrativa ni cap 
reclamació prèvia a la via judicial sòcial 
 
 
A Paterna (València) a la data de la signatura 
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