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Resolució del director de l’ICAC sobre la contractació laboral temporal d’un arqueòleg 
computacional (Codi 017.78). 
 
Atesa la resolució de l’administrador de l’ICAC, de 13 d’octubre de 2020, per la qual s’autoritza la 
incoació de l’expedient de contractació d’una persona investigadora predoctoral per participar en 
l’execució del projecte de recerca Prospección arqueològica inteligente sobre plataforma dron (DIASur) 
(21.230) (Codi G017.78); 
 
Vista la resolució del director, de 14 d’octubre de 2020, per la qual s’aprova l’oferta de treball  relativa 
a la contractació d’una persona per cobrir el lloc de treball anteriorment referenciat; 
 
Atès el que estableix la Instrucció 1/20, d’1 d’octubre, sobre la contractació laboral temporal a l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica, en especial el que estableix l’article 10;  
 
Vista la proposta de concessió de la Comissió d’Avaluació i Selecció per al procediment d’una 
contractació laboral temporal d’arqueòleg computacional en el projecte anteriorment esmentat de 6 de 
novembre; 
 
I, d’acord amb les competències que tinc atribuïdes com a director per l’article  14 dels Estatuts de 
l’Institut i en ús de la delegació de competències atorgada pel Consell de Direcció de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica a la direcció de l’ICAC, aprovada el dia 11 d’abril de 2002,  
 
RESOLC: 
 
Primer. Concedir l’adjudicació del contracte del lloc de treball d’arqueòleg computacional (I11) al Sr. 
Iban Berganzo Besga, amb  qui ha obtingut la puntuació màxima amb  60 punts. Aquest 
contracte serà a temps complet i amb una durada prevista d’un any. 
 
Segon. Notificar al Sr. Iban Berganzo Besga que ha estat seleccionat per cobrir el lloc de treball objecte 
d’aquest procediment de contractació laboral temporal i fixar els terminis d’incorporació.  
 
Tercer. Informar a la resta de persones candidates sobre la resolució de concessió del contracte 
d’arqueòleg computacional. 
 
Quart. 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 el que estableix l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 122 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Palet Martínez  
Director 
 
Tarragona, 9 de novembre de 2020 
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