Reso
olució del director de
d l’Institutt Català d’’Arqueolog
gia Clàssicca (ICAC) sobre
s
l’ofe
erta
d’un lloc de tre
eball tempo
oral de sediimentòleg (Codi
(
017.7
74).
Atès que està previst la participació
p
de persona
al investiga
ador sedimeentòleg en l’execució del
proje
ecte de rece
erca sobre els
e Paisajess mediterrán
neos transportados: unn análisis integrado de las
dinám
micas de occupación a largo plazo a ambos la
ados del Me
editerráneo (TransLand
ds). PGC20 180937
734-B-I00. ( MCIU/AEI/F
FEDER, UE ) (codi 21.2
216);
Atès que l’actua
al pandèmia del COV ID19 no ha
a permès dur a terme el program
ma de rece rca
previist en el pr ojecte esmentat anter iorment i es necessari recuperar amb la mà
àxima celerritat
posssible l’endar reriment de
els treballs p
previstos a fi
f de complir amb els ccompromisos acordats;
Vista
a la resolucció de l’administradorr de l’ICAC
C, del dia 10
1 de julio l de 2020 d’incoació de
l’exp edient pel qual es prroposa l’ofe
erta d’un llo
oc de treba
all temporaal de sedim
mentòleg (C odi
017.7
74);
Vist el certificatt d’existència de crèditt, del dia 10
0 de juliol de
d 2020, quue permet la contracta
ació
d’una
a persona amb la cattegoria, ded
dicació i durada expo
osades en la proposta
a anteriorm ent
esme
entada;
Atès el que esttipulen els articles 5 i 10 de la Instrucció 2/18, de 1 7 de setem
mbre, sobre
e la
contrractació lab oral temporral a l’ICAC ;
I, d’a
acord amb l es competè
ències que tinc atribuïd
des com a director
d
perr l’article 14
4 dels Estattuts
de l’IInstitut i en ús de la de
elegació de competènc ies atorgada
a pel Conseell de Direcc
ció de l’Insttitut
Cata là d’Arqueo
ologia Clàss
sica a la dire
ecció de l’IC
CAC, aprova
ada el dia 1 1 d’abril de
e 2002,
RES OLC:
Prim
mer. Aprova r l’oferta d’un lloc de ttreball temp
poral de sedimentòleg amb destin
nació a l’eq uip
de re
ecerca d’A rqueologia del Paisatg
ge (GIAP) (Codi 017.74), la quaal s’annexa
a a la pres ent
resollució.
Sego
on. El proccediment ad
dministratiu de contrac
ctació que es seguirà serà el qu
ue estableixx la
Instr ucció 2/18 , de 17 de setemb
bre, sobre la contrac
ctació labooral temporal a l’ICA
AC,
article 10 so
obre contracctació simp lificada.
conccretament l’a
nt administtratiu de co
Terc
cer. La tram
mitació del procedimen
ontractació serà d’urgè
ència, d’ac ord
amb l’article 5 de
d la Instruc
cció anteriorrment esme
entada.
Conttra aquesta resolució els
e interessa
ats podran interposar recurs
r
d’alççada davantt el Consell de
Direccció de l’I nstitut Català d’Arqu eologia Clà
àssica, els
s acords ddel qual es
sgoten la via
admiinistrativa ( art. 4.2 dells Estatuts de l’ICAC) en el term
mini d’un mees a compttar a partir de
del
l’end
demà de la
a resolució, d’acord amb l’art. 122 de la
a Llei 39/22015, d’1 d’octubre,
d
proce
ediment adm
ministratiu comú
c
de less administra
acions públiques.

Jose p Maria Pa let Martínez
z
Direcctor
Tarra
agona, 10 de
d juliol de 2020
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