Resoluciió del dir ector e. f.
f de l’Ins
stitut Cata là d’Arque
eologia Cllàssica (IC
CAC) sobre
e el
nomenam
ment d’un contracte
c
la
aboral tem poral d’inte
erinitat perr vacant (co
odi 017.57).

Atès que amb motiu de la jubila
ació d’una ttreballadora
a, ha queda
at vacant la plaça d’aux
xiliar de se rveis
generals i gestió eco
onòmica, am
mb dedicaci ó a temps complet,
c
cattegoria D2, a l’Àrea de Gestió i Su
uport
a la Rece
erca, Secció
ó de Serveis
s Generals;
Atès que en la resol ució del dia
a 10 de sete
embre de 2 019 es va aprovar
a
l’ofeerta de treb
ball per cob rir el
lloc de tre
eball anteri orment refe
erenciat, d’u
una plaça d’auxiliar
d
de serveis geenerals i gestió econòm
mica,
amb la m odalitat con
ntractual de laboral tem
mporal d’inte
erinitat per vacant;
v
D’acord a
amb la prop
posta de re
esolució de la Comissi ó d’Avaluac
ció i Seleccció de la su
usdita ofert a de
que s'han complert
treball de
el dia 24 d’o
octubre de 2019
2
i vist q
c
les
s especificaacions i els requisits exxigits
en l’oferta
a de treball ;
Atès el q
que estable ix l’art. 10 i 13 de la Instrucció 2/18, de 17
7 de setem
mbre, sobre la contracttació
laboral te
emporal a l’IInstitut Cata
alà d’Arqueo
ologia Clàss
sica;
I, d’acord
d amb les competènci
c
es que tincc atribuïdes
s, com a director e. f. per acord del Conse ll de
Direcció d
del dia 27 de
d juliol de 2018, amb les funcions previstes a l’article 1 4 dels Esta
atuts de l’IC
CAC i
les funcio
ons que fore
en delegade
es al direct or pel Cons
sell de Direcció de l’Insstitut amb data
d
d’11 d’’abril
de 2002, les quals co
orresponen a les estab
blertes en l’a
article 8.2 dels
d
susdits Estatuts;
RESOLC :
Primer. A
Adjudicar ell contracte laboral tem
mporal d’inte
erinitat per vacant
v
del lloc de treb
ball d’auxilia
ar de
serveis g enerals i ge
estió econò
òmica (codi 017.57), am
mb dedicac
ció a temps complet, categoria D2
2, de
l’Àrea de Gestió i Su
uport a la Recerca,
R
Se
ecció de Se
erveis Generals, a la S ra. Meritxelll Garcia Ma
asot,
amb DNI XXXXXX.
Segon. N
Notificar a la
a Sra. Meritxell Garcia Masot que ha estat se
eleccionada per cobrir el
e lloc de tre
eball
objecte d ’aquest pro cediment de contracta ció laboral temporal
t
i fixar els term
minis d’incorporació.
Tercer. C
Contra aque
esta resoluc
ció els interressats podran interposar recurs dd’alçada da
avant el Co nsell
de Direccció de l’I nstitut Cattalà d’Arqu
ueologia Cllàssica, els
s acords ddel qual esgoten
e
la via
administrrativa (art. 4.2
4 dels Estatuts de l’In
nstitut Català d’Arqueologia Clàsssica) en el te
ermini d’un mes
a compta
ar a partir de
d l’endemà
à de la ressolució, d’ac
cord amb el
e que estabbleix l’articlle 76 de la Llei
26/2010, del 3 d’a gost, de rè
ègim jurídicc i de pro
ocediment de
d les adm
ministracions
s públiquess de
Catalunya
a i l’article 122 de la Llei
L
39/2015
5, d’1 d’octtubre, de prrocediment administrattiu comú de
e les
administrracions públliques.

Josep Ma
aria Palet Martínez
M
Director e
e. f.
Tarragon a, 28 d’octu
ubre de 2019
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