
          FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI    
 

 
OFERTA D'OCUPACIÓ PER A LA FUNDACIÓ CEAM (Ref.: EXP08-22) 
Contractació d'un/a investigador/a (Assistent al Cap/a de Projecte) per a la cobertura temporal del lloc 
5_PH en l'àrea d'Investigació Química Atmosfèrica, de la Fundació CEAM. 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- Les candidatures presentades per a l'oferta d'ocupació són les següents: 
 

1.- Beatriz Domínguez Villar 
2.- Cristina Mocholí Paredes 
3.- Inmaculada Colmenar González 
4.- Juan Carlos Garrigues Mafé 
5.- Ruben Soler Moreno 

 
2.- Després de la revisió de la documentació aportada, la Comissió Avaluadora admet a totes la s 
candidaturas presentadas després de comprovar que compleixn els requisits obligatoris generals i 
particulars indicats en les bases. 
 
3.- Posteriorment la Comissió Avaluadora estableix una puntuació dels mèrits valorables acreditats per les 
candidatures que queda com segueix: 
 
 

BEATRIZ 

DOMINGUEZ    

CRISTINA 

MOCHOLI

INMACULADA 

COLMENAR

JUAN 

CARLOS 

GARRIGUES

RUBEN 

SOLER

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (40 ptos) 0 0,2 31,89 0 38,5

2.- FORMACIÓN (40 ptos) 12 5 33 10 37

TOTAL PUNTUACIÓN 12 5,2 64,89 10 75,5

BAREMACION DEFINITIVA - CONVOCATORIA EXP08-22

 
 
 
4.- Es publica la resolució provisional, en la qual s'admet amb aquest caràcter a totes les candidatures i 
informant de la puntuació obtinguda en la valoració de mèrits. També s'obri un termini d'al·legacions. 
 
5.- No s'ha rebut cap al·legació. El candidat número 5 de la llista anterior ens informa d'un error de 
transcripció en el seu segon cognom, que ja s'ha corregit en aquesta resolució. 

 
 
Amb tot això, RESOLC definitivament 
 
Primer:  Admetre a totes les candidatures presentades 
 
Segon: Atorgar definitivament la puntuació següent per la valoració de mèrits: 
 

1.- Ruben Soler Moreno: 75,50 p. 
2.- Inmaculada Colmenar González. 64,89 p. 
3.- Beatriz Domínguez Villar: 12 p. 
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4.- Juan Carlos Garrigues Mafé: 10 p. 
5.- Cristina Mocholí Paredes: 5,20 p. 

 
 
Tercer: Passar a la segona fase del procés a les candidatures número 1 i 2 de la llista anterior i descartar a la 
resta de candidatures ja que la diferència de punts és molt superior a la puntuació que es podria obtindre 
en la segona fase. S'informarà a les dues candidatures que passen a la següent fase de la data i hora en la 
qual tindrà lloc aquesta segona fase. 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora Executiva 
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