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RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA DE CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS (CED) PER A LA 

PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL LABORAL DE CARÀCTER INDEFINIT, 
EN L’ÀMBIT DE SUPORT A LA RECERCA. 

 
Codi R203-04/2020 

 
 

Atesa la resolució de 3 de setembre de 2020 del director del Centre d’Estudis 
Demogràfics, per la qual la convocatòria per a la provisió dos llocs de treball laboral de 
caràcter temporal en l’ambit de la recerca finançats pel projecte MINEQ (ERC Grant 
Agreement-948557), 
 
Atès que segons els protocols de contractació OTM-R del CED, una Comissió de Selecció ha 
d’avaluar les candidatures a llocs de treball per un període superior a un any, i que aquesta 
Comissió ha de fer públics els resultats de l’avaluació així com els criteris d’aquesta (els quals 
es relacionen en annex). 

 
Atès que la base 9.10 de la referenciada convocatòria estableix que només es podrà concedir 
dos contractes i que la proposta d’adjudicació del contracte seguirà l’ordre de prelació de les 
candidatures. 

 
Atès que en cas que hi hagi un nombre superior de candidatures que superin els criteris 
d’avaluació s’ha de poder relacionar-les totes per a que ocupin places de reserva per 
cobrir la renúncia o baixa que es pugui produir delss candidat o de les candidates 
seleccionat/des. Si aquest candidat o candidata no pogués cobrir la vacant, el dret 
passaria al/a la tercer/a candidat/a de la classificació, i així successivament fins 
esgotar la llista de reserva. 

 
La Comissió de Selecció reunida en sessió ordinària 
 

ACORDA: 
 

Primer. Aprovar la relació següent de candidatures que han superat els criteris 
d’avaluació: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Segon. Aprovar l’adjudicació provisional dels contractes ofertats a les candidatures de 
referència: FF/FV832907 i AO/21507691. 
 
 
 

Referència 
AC/AV773297 
AO/21507691 
EB/EK1622135 
FF/FV832907 
LC/FT699398 

MB/EP729042 
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Tercer. Aprovar l’adjudicació provisional de les places de reserva a les candidatures 
presentades amb el següent ordre de prelació: AC/AV773297, EB/EK1622135, 
LC/FT699398, MB/EP729042. 
 
Quart. Aprovar la relació de candidats que no poden ser seleccionats ni poden formar 
part de la relació de reserva. Per tant, si cap de les dos (inicials) més quatre 
candidatures (de reserva) seleccionades no pogués ser adjudicatari del contracte, la  
plaça quedaria deserta. 
 

AE:474084806 AL:724480677 DD:Y6055608K KJ: M77853204 
AC:053975337 DP:HG206004 IC:46755815N MG:xxx 
OB:A10215654 HG:52817578X MP:YB0697072 SW: C4TYF1ZRZ 
BC:186033063 JU:48010798T NM:Y0495009-V BA:xxx 
ER:26151254N KA:U43418992 SI:P7997471 NK: C4N1LN86L  
GZ:8880322-1 KJ:K3550566 SM:50618634G RL: Y1502872C 
JP:L8102207 MV:Y1888830S VS: AAA127976 WB: FS449420 
MO:G39062965 SB:PT8804686 YL: Y5168749L  
FY:xxx RM:Y4845673R HV: Y0145596C  
YA: A15965824 RB:X96515517 AM: J3337551  
YP: AR720903 PK:K4057222 SS: M9407057  
YL: EP3841167 TOB:A09920729 CC: U05155062  
YZ:E85235466 MM:YA7498123 ET:CA93631EC  
TD:221201730 CT:YA9532548 LM: A04286342  
SA:AM1323563 CP:53084740G IM: Y3688493C  

 
 
Cinquè. Publicar aquesta resolució provisional a la web i al tauler d’anuncis del  
Centre d’Estudis Demogràfics, que podrà ser recorreguda en el termini de deu dies a 
comptar la data de signatura. A més, es comunicarà aquesta resolució per correu 
electrònic a les persones interessades 

 
 
 
Signat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari de la Comissió 
Director del CED 
 
 
Bellaterra, 16 de desembre de 2020 
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ANNEX 
 
Criteris d’avaluació tinguts en compte per la Comissió de selecció:  
 
Three major criteria will be taken into account at the time of selecting candidates.  
• Firstly, the commitment of the person to the topic of the project (inequality of opportunity experienced by 
LGBTQ+ individuals). This commitment can find its expression through previous work on the topic or through the 
motivation letter.  
• Secondly, the capability of the person to contribute to the outcomes of the project. This capability can be 
measured by the quality of previous work submitted with the application or of previous publications. Skills that will 
improve the capability to contribute are: experience working on social stratification, family dynamics and/or sexual 
minorities. Quantitative, presentation and writing skills.  
• Thirdly, the capability of the person to attain own funding and grow as an independent researcher on the 
long-term. This capability is primarily measured by the quantity and impact of previous publications and/or the 
capacity to publish in the near future and the possibilities to attain funding through competitions such as the Juan de 
la Cierva, Beatriu de Pinós and Marie Curie calls.   
 
 
 
La Comissió d’Avaluació i Selecció (CAS) ha estat integrada per: 
 
President: Diederik Boertien (IP del projecte) 
Secretari: Albert Esteve (director del CED) 
Vocals: Alba Lanau (investigadora Beatriu de Pinós del CED) 
 Mariona Lozano (investigadora del CED) 
 Sergi Vidal (investigador Ramón y Cajal del CED) 
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