
	

	

RESOLUCIÓ per la qual es publica la convocatòria mitjançant el sistema 
selectiu de concurs de mèrits, en relació amb determinats llocs de treball 
estructurals de personal laboral al Centre d’Estudis Demogràfics (CED). 
Ref. R3B01-05/2022 (cinc llocs) i SD401/2022 (un lloc). 
 
L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat pública, autoritza una taxa addicional per a l’estabilització de 
l’ocupació pública que inclourà les places de naturalesa estructural i estant dotades 
pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament 
almenys durant els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.  
 
En la sessió de data 18 de maig de 2022, el Consell de Govern va aprovar l’oferta dels 
llocs de treball i en la sessió de data 24 de novembre de 2022, em mateix Consell, ha 
aprovat la present proposta de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el 
sistema selectiu de concurs de mèrits.  
 
Atès que es tracta de llocs de personal investigador o de suport directe a la recerca, la 
Llei de la Ciència, Tecnologia i Innovació, en l’article 26.4, i la Disposició addicional 
quinta de la Llei 20/2021, preveuen que el sistema selectiu d’accés pugui ser 
mitjançant el sistema de concurs de mèrits, enlloc de concurs oposició. 
 
Atès, també, el que disposen el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic i altra normativa i, en ús de les competències que m'atribueixen els 
estatuts del CED i la normativa vigent.  
 
Resolc: 
—1 Convocar el procés d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, en 
relació amb els llocs de treball de personal laboral amb referència R3B01-05/2022 i 
SD401/2022.  
—2 Aquest procés d'estabilització es regeix per la normativa referenciada en la part 
expositiva, pel contingut específic en cadascun dels llocs de treball de l’Annex 1 i per 
les bases contingudes en l'Annex 2 que es troben a la pàgina web del CED: 
https://ced.cat/ofertes-de-treball/ 
—3 El període de presentació de candidatures i documentació és de 40 dies hàbils, 
comptats a partir del dia següent a la publicació de la present resolució. 
 
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
alternativament o recurs de reposició potestatiu davant de l’òrgan convocant en el 
termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present Resolució, 
de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs 
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l'endemà de la publicació de la Resolució, de conformitat amb l'article 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens 
perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent per a 
la defensa dels seus interessos. Si s'optés per interposar el recurs de reposició 
potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui 
resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. 
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Director del Centre d’Estudis Demogràfics 
 
Barcelona, 30 de desembre de 2022 


