Resolució del director del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) per
la qual s'adjudica un contracte de treball laboral de caràcter
temporal, en l’àmbit de la recerca (projecte MINEQ-ERC Grant
Agreement-948557), de nivell R2. Codi R203-04/2020.
Atesa la resolució de convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball
mitjançant un contracte de treball laboral de caràcter temporal, en l’àmbit de
la de la recerca de 3 de setembre de 2020.
Atesa la resolució de la Comissió d’avaluació de 16 desembre de 2020.
Atés que, d'acord amb las bases generals de les convocatòries del CED la Sra.
AAriane Ophir va presentar, el proppassat 8 de gener de 2021, el document
d'acceptació de l’esmentat contracte.
Vist el que s’estableix en l’anunci de la 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. Concedir l'adjudicació del contracte laboral temporal (Codi
R203/2020) a la Dra. Ariane Ophir, amb Passaport núm.16DR64684 que ha
estat seleccionada d'entre les persones que han presentat la seva candidatura.
Segon. Notificar a la Dra. Ophir que disposa de 5 dies a comptar des de
l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per signar el contracte i
incorporar-se al CED en la data que s’hi esmenti.
Tercer. Notificar aquesta resolució totes les persones participants d'aquest
procés de selecció i donar-ne la publicitat a través del Portal de transparència
de la web institucional.
Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar recurs
d'alçada davant el Consell de Direcció del CED, els acords del qual esgoten la
via administrativa en el termini d'un mes a comptar a partir de l’endemà de la
resolució d’acord amb l’art. 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’0ctubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Albert Esteve Palós,
Director
Bellaterra, 15 de gener de 2020

