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Resolució del director de I'lnstitut Català d'Arqueologia Glàssica (IGAG) per la
qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la contractació del

director de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics (Codi O17.441
Atès que en el Pla d'actuació de I'ICAC 2014-2020 es preveu l'activitat de la Unitat d'Estudis
Arqueomètrics de I'ICAC (en endavant UEA) per dur a terme projectes i estudis aplicant
tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics;

Vist que actualment la UEA no disposa de la figura d'un director que impulsi, dirigeixi

i

supervisi la seva activitat;
Atesa la resolució de I'administrador de l'lCAC, del dia 14 de desembre de 2016, d'incoació
de I'expedient pel qual es proposa la contractació del lloc de treball de director de la UEA pel
procediment de tramitació urgent;
Atès que l'article 14 g) dels Estatuts de l'ICAC estableix que el director podrà contractar el
personal laboral temporal que, d'acord amb el pressupost aprovat sigui menester i que la
Base 17 de l'execució del pressupost de 2015, prorrogat per al 2016, estableix que en els
contractes laborals temporals s'especificarà llur finalitat i termini;

Vist el que estableixen els articles 5 i9, envers la tramitació d'urgència ila convocatòria
abreujada respectivament, de la lnstrucció 1116, de 12 de desembre de 2016, sobre la
contractació laboral temporal a I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica;

l, d'acord amb les competències que tinc atribuÏdes com a director per l'article 14 dels
Estatuts de I'lnstitut i en ús de la delegació de competències atorgada pel Consell de Direcció
de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica a la direcció de l'lCAC, aprovada el dia 11 d'abril de
2002,
RESOLC:

Primer. Aprovar les bases de la convocatòria per a la contractació del director de la Unitat
d'Estudis Arqueomètrics, les quals s'annexen a la present resolució.
Segon. Aprovar I'aplicació del procediment de tramitació urgent de la convocatÒria.

Tercer. Publicar un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquesta resolució i
de les bases annexades. La documentació completa es publicarà al tauler d'anuncis de I'ICAC
i a la pàgina web (
Quart. L'import global màxim per aquesta convocatòria per als anys de 2016 a 2020 és de
66.624,87 € iva a càrrec dels capítols pressupostaris idels pressupostos anuals ordinaris
seg üents:
2018

Cao

1

Cap 2
Total

2017

2018

2019

18 843 25

22.878,66

23.802.96

350,00

750,00

3s0 00

19.593.25

2020
16

2t5,79

Total
65 524,87
1 100.00

22.878.66

23.802.96

16.215.79

66 624.87

La concessió del contracte queda sotmesa a I'existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
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L'ICAC podrà ampliar o disminuir la dotació pressupostària per a aquesta convocatòria en
funció de les dotacions pressupostàries i/o dels resultats produïts en la seva execució.
També es podrà reduir totalment o parcialment aquesta previsió econòmica pluriennal com a
conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Ginquè. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el
Consell de Direcció de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, els acords del qual esgoten la
via administrativa (arl. 4.2 dels Estatuts de l'lnstitut Català d'Arqueologia) en el termini d'un
mes a comptar a partir de l'endemà de la resolució, d'acord amb l'article 122 de la Llei
ubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Joan Gómez Pallarèsrl9
"d'a

Director

Tarragona, 15 de desembre de 2016
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