Resolució del director Centre d’Estudis Demogràfics (CED) per la
qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la provisió d'un
lloc de treball laboral de caràcter indefinit, en l’àmbit del suport a
la recerca.
Atès que al CED ha estat sol.licitada una jubilació parcial per part d’una
persona que ocupa una plaça de caràcter estructural (perfil de tècnic de suport
a la recerca);
Atès que aquest tipus de jubilació regulada pels articles 12.6 i 12.7 de l'Estatut
dels Treballadors i pel Reial decret Llei 5/2013, requereix signar un contracte
de relleu amb un/a treballador/a en situació d’atur o que tingui un contracte
de durada determinada;
Atès que en el capítol 1 del pressupost de despeses del CED es pot disposar del
crèdit suficient per fer front al cost del lloc de treball 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 les bases de la convocatòria per a la provisió d'un lloc de
treball laboral indefinit per a Personal d’Administració i Serveis (nivell T3) de
l’Àrea d’administració, gestió i suport a la recerca, les quals s'annexen a la
present resolució.
Segon. Publicar un anunci d'aquesta resolució i de les bases annexades a la
pàgina web www.ced.uab.es i fer-ne difusió pels 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
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