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Resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica sobre la concessió de 
dos contractes laborals d’investigadors postdoctorals  en el marc de la convocatòria per 
a la contractació de personal investigador postdoctoral en formació de 2020 (Codi 017.69)  

 
Vista la resolució signada el 1 de juny de 2020 per la qual s’aproven les Bases de la 
convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral en formació de 2020 
(Codi 017.69). 
 
Vista la proposta de concessió definitiva de la Comissió d’Avaluació i Selecció de la 
convocatòria anteriorment referenciada de data 4 de gener de 2021.  
 
Vist que l’apartat 11 de les Bases de l’esmentada convocatòria estipula que el director resoldrà 
la concessió dels dos contractes laborals en un termini màxim de sis mesos després de la data 
de finalització de presentació de les sol·licituds. 
 
I, d’acord amb les competències que tinc atribuïdes com a director per l’article 14 de ls Estatuts 
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i en ús de la delegació de competències atorgada 
pel Consell de Direcció de l’ICAC, aprovada el dia 11 d’abril de 2002,  
 
 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar la proposta de concessió definitiva de la Comissió d’Avaluació i Selecció de 4 
de gener de 2021. 
 
Segon. Adjudicar els dos contractes de treball d’investigadors postdoctorals (I7)  a temps 
complet i amb una durada prevista de 2 anys a les persones següents: 
 
 
 

DNI/NIE/PASSAPORT 
Ordre de 
prelació 

10CLXXX36 1 

52XXX229-N 2 

 
 
Tercer. Aprovar la relació de les persones suplents ordenades, segons la puntuació total 
obtinguda, que és la següent: 
 
 

DNI/NIE/PASSAPORT 
1a Fase de 
l'avaluació 

2a Fase de 
l'avaluació 

Puntuació 
global 

Ordre de 
prelació 

51XXX907-S 39,00 45,00 84,00 3 

77XXX239-C 37,50 46,00 83,50 4 

N81XXX05 32,00 47,65 79,65 5 

10CYXXX10 27,00 48,80 75,80 6 

53XXX609-J 34,75 41,00 75,75 7 

30XXX557-D 32,00 42,50 74,50 8 
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75XXX907-D 32,25 39,00 71,25 9 

53XXX995-K 33,85 35,00 68,85 10 

48XXX879-N 38,00 30,50 68,50 11 

20XXX053-B 28,38 40,00 68,38 12 

 
 
Quart. Notificar a les persones beneficiàries dels contractes que han de complir el que 
s’estableix en els apartats 11.4, 11.5, 11.6 i 11.8 de les Bases. En cas contrari, s’entendrà que 
renuncien a ser contractades. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució a les persones sol·licitants d’aquest procés de selecció i 
donar la publicitat que estableix l’apartat 11.3 de les Bases de la convocatòria.  
 
Sisè. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d’alçada davant el 
Consell de Direcció de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, els acords del qual esgoten la 
via administrativa (art. 4.2 dels Estatuts de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica) 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’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 
 
 
 
 
 
Josep Maria Palet Martínez 
Director 
 
Tarragona, 8 de gener de 2021 
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