
 

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
PROVISIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL LABORAL.  PROGRAMA 
INVESTIGO (AGAUR), DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES 
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ, EN LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
RECERCA I INNOVACIÓ EN EL MARC DEL “PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA”. 
PERFIL: TÈCNIC DE RECERCA (Referència SD2 01-02_2022) 
 
 
D’acord a la resolució, de 19 de juliol de 2022, del Director del Centre d'Estudis 
Demogràfics, per la qual s'aprova la convocatòria per a la provisió de dos contractes 
laborals de caràcter temporal, nivell SD2, per a persones joves demandants d’ocupació, 
per a la realització d’activitats de recerca i innovació en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència” amb perfil de tècnic de recerca. 
 
Atès que segons els protocols de contractació OTM-R del CED, una Comissió de Selecció 
ha d'avaluar les candidatures per a contractes de treball superiors a un any i que aquesta 
Comissió ha de fer públics els resultats de l'avaluació, així com els criteris d'aquesta (es 
relacionen a l'annex 1). 
 
La Comissió d'Avaluació i Selecció, reunida en sessió ordinària el 13 de setembre de 
2022, 
 
 

ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la relació de les dues candidatures que han estat seleccionades per a 
un contracte INVESTIGO-Tècnic de recerca: 
 

Núm. identificació 
47243998C 
49287656J 

 
 
Segon. Aprovar la relació de candidatures que van superar la fase 1 però no han estat 
seleccionades a la fase 2: 
 

Núm. identificació 
05455713K 
71950647T 
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Tercer. Publicar aquesta resolució 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 de la data 
de signatura d'aquest document. Si no hi ha cap recurs, la resolució passarà a ser 
considerada com a definitiva. A més, es comunicarà la publicació d’aquesta resolució 
als interessats. 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
 
Albert Esteve Palós 
President de la Comisió d’Avaluació i Selecció 
Director del CED 
 
 
Bellaterra, 13 de septiembre de 2022. 
 
  

ecamps
Sello
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ANNEX 1: Criteris d’avaluació que la Comissió de selecció ha contemplat 
 
 

Perfil profesional: 

- Formació bàsica: Llicenciatura o grau en geografia, sociologia, economia, història o 
d’altres disciplines afins a la demografia i a les ciències socials. 

- Coneixements específics: Coneixements de demografia; experiència en gestió de la 
recerca en l’àmbit català, espanyol i europeu; gestió de dades, plataformes digitals i 
xarxes socials; tractament de dades quantitatives; representació gràfica; capacitat de 
redacció. 

- Experiència: Experiència mínima de sis mesos en tasques similars.  

- Altres requeriments: Motivació i iniciativa; domini del català, del castellà i bon nivell 
d’anglès; actitud oberta, col·laboradora i flexible. 

  

Criteris marcats pel Programa INVESTIGO (a complir en el moment d’iniciar-se 
el contracte). La persona candidata ha de: 

- Disposar dels estudis mínims sol·licitats. 

- No haver complert els 30 anys. 

- Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 

- No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca al CED en el termini de 6 mesos 
immediatament anteriors a l’inici del contracte. 

- Demostrar una bona adequació entre la formació acadèmica i l’experiència en relació 
al lloc de treball i/o el grup de recerca que motiva la contractació. 
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ANNEX 2: Membres de la Comissió d'Avaluació i Selecció dels contractes 
INVESTIGO_Tècnic de recerca 

 

- Albert Esteve (President de la Comissió; Director i Investigador, CED; Professor, 
UPF) 

- Andreu Domingo (Sots-director i Investigador, CED) 

- Hermínia Pujol (Gerent, CED) 

- Inés Brancós (Gestora de projectes, CED) 
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