
	

	

Resolució del director del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) per 
la qual s'adjudiquen fins a dos contractes de treball laboral de 
caràcter temporal, en l’àmbit de la formació de personal 
investigador (projecte DEMOS), de nivell R1. Codi R104-05/2021. 
 
Atès l’atorgament d’un ajut de in-CERCA de l’AGAUR en base a la màxima 
qualificació d’excel.lència en l’avaluació iCERCA, al complement de la 
transferència de la Generalitat de 2020 de novembre i altres ajuts I+D+I que 
contemplen la possibilitat de contractació de personal de suport, 
Atès que l’equip de direcció del CED considera interessant iniciar una via de 
contractació de personal investigador en formació, que ha anomenat DEMOS-
CED, per a la realització de tesis de demografia en l’àmbit espanyol i en un 
vessant que en prioritzi la recerca amb impacte social;  
Atès que es disposa del crèdit suficient per fer front al cost dels dos nous llocs 
de treball temporals d'aquesta convocatòria;  
I, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes com a director per l'article 
6 dels Estatuts del Centre (ACORD GOV/127/2015, DOGC. 6929 de 6 d’agost) 
i en ús de la delegació de competències atorgada pel Consell de Govern del 
Centre d’Estudis Demogràfics, aprovada el dia 24 d’octubre de 2014 amb 
efectes d’u de gener de 2015,  
RESOLC:  
Primer. Aprovar la convocatòria per a la provisió dos llocs de treball laborals 
de caràcter temporal, nivell R1, l’anunci de la qual s'annexa a la present 
resolució.  
Segon. Publicar l’anunci d'aquesta resolució a la pàgina web del CED 
www.ced.uab.es i fer-ne difusió a través de les universitats, associacions 
professionals de l’especialitat, altres associacions o grups d’ambit català i de la 
resta de l’Estat Espanyol, que es considerin d’interès específic per la present 
convocatòria, així com pels altres mitjans de comunicació habituals del CED.  
Tercer. Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar 
recurs d'alçada davant el Consell de Govern del Centre d’Estudis Demogràfics, 
els acords del qual esgoten la via administrativa, en el termini d'un mes a 
comptar de l'endemà de la data de la present resolució, d'acord amb el que 
estableix l'article 76 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 122 de la 
Llei 3912015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques  
 

 
Albert Esteve Palós 
Director 
Bellaterra, 25 d’agost de 2021 


