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1. Pre
esentació
L’Institu
ut Català d’Arqueolog
d
gia Clàssica
a (en enda
avant ICAC
C) va ser diistingit amb
b l’etiqueta
a
HRS4R
R el dia 29 de març del
d 2015. L ’obtenció del
d guardó va estar pprecedit per l’adhesió
ó
de l’Insstitut a la Carta europea de l’inve
estigador i al Codi de
e conducta per a la co
ontractació
ó
d’Inves tigadors, que
q
es va promoure
p
d
des del CERCA (Centtres de Re cerca de Catalunya),
C
al qual pertany l’ICAC. Tam
mbé, com a requisit previ
p
a l’ob
btenció dell guardó, l’Institut va
a
aprovarr un Pla d’acció (201
15-2018) q
que té per objectiu la
a millora dde les cond
dicions dell
persona
al en aspe
ectes ètics i professiionals, en les condic
cions de trreball i de
e seguretatt
social, en la forma
ació i en la contractacció.
Paral·le
ament del Pla d’acció
elament a la
l posada en
e funciona
ó de l’ICAC
C, l’Steering
g Group off
Human Resource
es Management unde
er the Euro
opean Res
search Areea presenta
a l’informe
e
sobre l’’Open, Tra
ansparent and
a
Merit-b
based Recrruitment of Researcheers (OTM-R). Aquestt
informe
e fixa un “O
OTM-R pac
ckage” perrquè els ce
entres de re
ecerca disttingits amb
b l’etiqueta
a
HRS4R
R revisin la
a seva pollítica de c ontractació
ó i cerquin
n millores. L’“OTM-R
R package””
inclou u
un conjunt d’eines i promou
p
la rredacció d’un docume
ent que esttableixi els
s principis i
directriu
us que han
n de regir una
u
bona p
política en la
l contracta
ació de perrsonal. Aix
xí doncs, ell
docume
ent que pre
esentem so
obre els prrincipis perr a la contractació a l’ICAC s’in
nclou en ell
“OTM-R
R package”” del nostre
e centre de
e recerca.

2. Objjectius i àmbit d’aplicac
d
ció
2.1. Elss objectius generals dels
d
Princi pis per a la
a contracta
ació del peersonal de l’ICAC (en
n
endava
ant Principiss) són:
2
2.1.1. Vetllar per la
a millora ccontínua del
d
centre en la caapacitat pe
er atraure,
sseleccionar i contrac
ctar candid ats d'exce
el·lent qualitat que foorneixin l’In
nstitut d’un
n
e
equip humà
à que siguii capaç d’a
avançar en l’excel·lència investiggadora.
2
2.1.2. Garrantir una contracta
ació justa i transpa
arent a ppartir d’un
na igualtatt
d
d’oportunitats en l’ocu
upació.
2
2.1.3. Evita
ar la discrriminació e
en la contrractació de
el personall per raó de
d gènere,
e
estat civil,, orientació sexual, discapaciitat, nacionalitat, creeences po
olítiques o
rreligioses, o qualsevo
ol altre tipu
us de discriminació.
2
2.1.4. Com
mplir, en tot mome
ent, amb els princip
pis de la Carta Eu
uropea de
e
ll'Investigad
dor i el Cod
di de condu
ucta per a la contracttació d'inveestigadors promogutss
p
per la Com
missió Europea per ga
arantir una contractació justa i trransparent..

àmbit d’apliicació d’aquests Princcipis és la contractac
ció del perssonal inves
stigador de
e
2.2. L’à
l’ICAC i també és
é un refe
erent bàsicc per a la
a contracta
ació del peersonal de
els serveiss
cientificcotècnics i del person
nal de la ge
estió i supo
ort a la rece
erca.
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3. Ma rc normatiu
L’ICAC és un con
nsorci perta
anyent a l’A
Administració pública
a i li és d’aaplicació la normativa
a
pública de contra
actació. No
ormativa q
que s’alinea amb els
s Principis aquí expo
osats. Less
normess legals bà
àsiques pe
er tenir en compte en
e el proce
ediment dee la contra
actació de
e
persona
al són:
3.1. El Reial Decrret Legislatiu 2/2015, de 23 d’oc
ctubre, pel qual s’aproova el text refós de la
a
Llei de l’Estatut de
els treballa
adors.
3.2. El Reial Decrret Legislatiu 5/2015, de 30 d’oc
ctubre, pel qual s’aproova el text refós de la
a
Llei de l’Estatut bà
àsic de l’em
mpleat púb
blic.
3.3. La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de m
mesures de
e conciliaciió de la vidda persona
al, familiar i
laboral del person
nal al serve
ei de les ad
dministracio
ons públiqu
ues de Cataalunya.
3.4. Lle
ei orgànica 1/2001, de 28 de de
esembre, de
d mesures
s de proteccció integra
al contra la
a
violènc ia de gène re.
3.5. Lle
ei Orgànica
a 3/2007, de 22 de març de 2007,
2
sobre
e la igualtaat efectiva d'homes i
dones.
3.6. Lle
ei 5/2008, de
d 24 d’abrril, del dret de les don
nes a erradicar la violèència masc
clista.
3.7. La Llei 17/20 15, del 21 de juliol, d 'igualtat efe
ectiva de dones
d
i hom
mes.
3.8. La Llei 14/20 11, d’1 de juny,
j
de la ciència, la
a tecnologia
a i la innovvació.
3.9. La Llei Orgàn
nica 15/199
99, de prote
ecció de da
ades perso
onals.
3.10. E ls Estatutss de l’ICAC.
3.11. E l conveni col·lectiu
c
de
e treball qu
ue li correspongui.
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4. Pri ncipis
CAC són ells següentss.
Principiis per a la contractació del pers onal de l’IC
4.1. Prrocedimen
nts. Les co
ontractacio
ons han de
e seguir uns proced iments ade
equats alss
llocs an
nunciats i han
h
de ser oberts, tran
nsparents i internacio
onalment e quiparable
es.
4.2. Co
onvocatòries i anunc
cis. Les ba
ases de les
s convocattòries per a la contra
actació han
n
de de scriure de
etalladame
ent, entre d’altres, els requ
uisits, els coneixem
ments, less
compettències, elss drets i le
es obligaciions, i han
n de ser prou obertees perquè animin elss
possibl es candida
ats a prese
entar-s’hi. D
D'altra banda, el temp
ps comprèss entre l'an
nunci de la
a
convoc atòria de sol·licituds
s
i el termin
ni de respo
osta ha de ser raonabble. Cal an
nunciar less
bases d
de les convocatòries a través d
dels canals
s més adients perquèè arribin al màxim de
e
persone
es.
4.3. Tra
ansparènc
cia. Les con
nvocatòriess han d’exp
posar amb claredat eel procediment que se
e
seguirà
à en la con
ntractació, els criteriss de selecc
ció, el nombre de plaaces dispon
nibles i less
ament proffessional. Els
perspecctives de desenvolup
d
E candida
ats han d’eestar inform
mats de less
diferentts etapes del proced
diment d’ad
dmissió, av
valuació i selecció. A més, en acabar ell
procediiment han de ser in
nformats d els resulta
ats i, si és
s possible,, de les fo
ortaleses i
debilita ts de les seves candiidatures.
4.4. Llo
oc de treball. Les ba
ases de la convocatòria han de fixar el nivvell del lloc
c de treballl
ofert d’ acord amb
b el marc europeu sob
bre la carre
era investig
gadora (R11, R2, R3, o R4). Perr
tant, ca
ies requeriits al nivelll
aldrà adequ
uar els req
quisits, els coneixeme
ents i les competènci
c
de la ccarrera investigadora que s’esttà oferint. Així doncs
s, hi hauràà una regle
es clares i
distinte
es en la co ntractació dels investtigadors en
n formació predoctoraal (R1) res
specte delss
investig
gadors posstdoctorals (R2 a R4)). També hi
h haurà dis
stinció clarra entre els diferentss
nivells dels inve
estigadors postdocto
orals; cald
drà disting
gir la conntractació fixa delss
investig
gadors sèn
niors (R4) de la con
ntractació temporal.
t
Dins
D
d’aquuesta darre
era, caldrà
à
diferencciar l’etapa
a inicial de
e l’investiga
ador postdo
octoral (R2
2) de la dee l’investiga
ador júniorr
(R3).
Tots elss contracte
es tempora
als hauran de fixar la durada, la
a qual haurrà de corre
espondre a
un delss nivells de la carrera invesstigadora i ha de te
enir en coompte que
e el nivelll
postdocctoral ha de
d ser trans
sitori i prop
porcionar oportunitats
o
s professioonals addic
cionals perr
desenvvolupar una
a carrera in
nvestigadorra en el co
ontext de le
es perspecctives de la
a carrera a
llarg terrmini.
4.5. Se
elecció. Les comissio
ons d’avalu
uació i sele
ecció dels candidats
c
hhan d’estarr formadess
per me
embres que
e disposin dels cone
eixements i l’experièn
ncia per avvaluar els candidats.
Les com
missions estaran
e
equ
uilibrades p
per raó de
e gènere. Sempre
S
quee sigui pos
ssible s’ha
a
d’utilitz ar una àmplia gamm
ma de pràcttiques de selecció,
s
com
c
ara l'aavaluació per
p expertss
T
es tindrà en compte la llengua que hagin
n usat elss
externss i les enttrevistes. També
candida
ats en la documentac
ció concurssal a l’hora de formarr la comiss ió, de man
nera que ell
puguin avaluar ad
dequadame
ent.
4.6. Va
aloració de
els mèrits.. El procéss d’avaluac
ció ha de te
enir en com
mpte el que fixen less
bases d
de la convo
ocatòria d’a
acord amb el nivell de
el lloc de trreball ofert i ha de considerar ell
currícullum dels candidats
c
en
e el seu cconjunt, el potencial com a invvestigadors
s i la seva
a
creativi tat. En conseqüènc
c
cia, els m
mèrits s’ha
an d’avalu
uar tant qqualitativam
ment com
m
quantita
ativament, centrant--se en e
els resulta
ats que sobresurtinn d’una trajectòria
a
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professsional dive rsa i no només
n
en el nombrre de publlicacions. Per això els
e índexss
bibliom ètrics s'ha
an de pond
derar en u
un marc més
m
ampli de
d criteris d'avaluació, com la
a
formaciió, l'ensenyyament, el treball en equip, el lideratge en recerquees pioneres
s, la gestió
ó
de la re
ecerca i la transferènc
t
cia de cone
eixement.
4.7. Re
econeixem
ment de le
es qualific
cacions. Els
E nivells de qualifficació requerits han
n
d'estar en consonància am
mb les nec essitats de
el lloc de treball ofeert. Cal assegurar la
a
valoracció adequad
da dels títo
ols acadèm
mics i profe
essionals, inclosos ells no oficia
als, de totss
els can
ndidats, en particular en el conttext de la mobilitat in
nternacionaal i profess
sional. Call
informa
ar de la no
ormativa que
q
regeix el recone
eixement d'aquestes
d
qualificacions en la
a
legislacció naciona
al i facilitar--ne la conssulta i l’ús adequat
a
pe
er a la convvalidació de
els títols.
4.8. Fo
ormació cu
urricular i antiguitat.. Atès que les qualific
cacions proofessionals
s es poden
n
adquirirr en l’etapa
a primerenca d'una ccarrera, el desenvolup
d
pament proofessional permanentt
també s’ha de reconèixer. Les
L
interru
upcions de la carrera investigaddora o les variacionss
en la fo
ormació curricular no han de se
er penalitza
ats, han de ser considderats com
m l’evolució
ó
particullar de la carrera, i, en co
onseqüència, com una potenncial conttribució all
desenvvolupamentt professio
onal de l’investigad
dor. Els candidats han de presentarr
currícullums que reflecteixin
n, ben doccumentats, els progrressos i èxxits de la trajectòria
a
professsional, que han de se
er adequatts al lloc de treball. Pel
P que fa a l’antiguitat, caldrà
à
buscar sistemes de
d pondera
ació que n o discrimin
nin un cand
didat depe nent de l’a
any en què
è
va com ençar la ca
arrera cienttífica.
4.9. Re
econeixem
ment de la mobilitat.. S’ha de valorar
v
tota
a experiènncia de mobilitat com
m
una va
aluosa contribució al desenvol upament professiona
p
al d'un invvestigador. Com perr
exempl e una esta
ada en una
a altra inst itució del país
p
o de fora,
f
o el ccanvi d'una
a disciplina
a
per una
a altra, tantt en l’etapa
a predoctorral com pos
stdoctoral.
4.10. A
Al·legacion
ns i recurrsos. Les bases de
e les conv
vocatòries han de preveure la
a
possibi litat que el
e candidats puguin p
presentar al·legacion
a
ns a la maanera com han estatt
avaluatts i presenttar els recu
ursos corre sponents.
4.11. L
L’ús de les
s llengües
s. El fet qu
ue la llengu
ua vehicula
ar de l’ICA
AC sigui ell català no
o
exclou l’ús d’altre
es llengües
s en l’activvitat diària de la institució. Un centre d’in
nvestigació
ó
d’huma
anitats esp
pecialitzat en la civillització i cultura
c
clà
àssiques reequereix l’’ús de less
diferentts llengüess hereves d’aquesta
d
ccivilització com són l’espanyol, l’italià, el francès, ell
portugu
uès i d’altre
es llegües romànique
es. No obstant això, cada cop m
més, l’ús de
e la llengua
a
anglesa
a té un pro
otagonisme
e rellevant especialm
ment en les
s publicacioons científiques. Aixíí
doncs, habitualm
ment no s’exigeix el coneixem
ment de la
a llengua catalana per poderr
concurssar en qualsevol de le
es convoca
atòries per cobrir llocs de treballl de l’ICAC
C i s’admett
l’ús de llengües com
c
les es
smentades.. Només per cobrir llocs de treeball fixos, com és ell
cas de
els investig
gadors sèniors (R4)), cal acrreditar el coneixemeent del ca
atalà i de
e
l’espan yol, en aplicació de la
a normativa
a.
Des de l’ICAC, s’o
ofereix l’as
ssessorame
ent per si algú
a
vol millorar el seeu coneixement de la
a
llengua
a catalana o d’alguna de les altre
es llengües
s descrites anteriormeent.
4.12. A
Altres conttractes. Aq
quests Prin
ncipis per a la contrac
ctació del ppersonal in
nvestigadorr
també han de servir de refe
erència bàssica per a la contrac
ctació del ppersonal de
els serveiss
cientificcotècnics i els de la gestió i sup ort a la rec
cerca.
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5. Ges
stió de la contra
actació
En la g
gestió de la contracttació cal te
enir en co
ompte els gestors quue interven
nen en elss
procediiments de contractac
ció de perrsonal, les Comissions d’avaluuació i selecció delss
candida
ats i la difu sió de les ofertes
o
de treball.

5.1. Ge
estors
Per a u
una adequa
ada gestió de la contrractació de
el personal de l’ICAC,, l’administració de la
a
instituc ió vetllarà
à pel com
mpliment dels Principis desc
crits en aaquest do
ocument i
proporccionarà recomanacio
ons i ajud
da a tots els implic
cats en eels procediments de
e
contracctació. Proccurarà com
mplir especi alment amb els objec
ctius següeents.
5
5.1.1. Vetllar pel com
mpliment d
dels Princip
pis de contractació dde l’ICAC en
e tots elss
p
processos per contractar i atrau
ure talent a la instituciió.
5
5.1.2. Gara
antir el com
mpliment d e la norma
ativa sobre
e igualtat i diversitat i promoure
e
lla igualtat d'oportunita
d
ats durant tot el proce
ediment de
e contracta ció.
5
5.1.3. Gara
antir el compliment d
del marc normatiu
n
descrit en ll’apartat 3 d’aquestss
P
Principis.
5
5.1.4. Custtodiar les sol·licituds
s
amb la màxima confid
dencialitat i discreció.
5
5.1.5. Asssegurar que les ccomissions d’avaluació i sel ecció pro
oposin elss
n
nomename
ents respec
ctant aque
ests Princip
pis i tinguiin en com pte la idon
neïtat delss
ccandidats per
p als lloc
cs de treballl oferts.
5
5.1.6. Vetllar perquè
è els criterris d’avalua
ació i sele
ecció dels candidats siguin elss
d
descrits a les convoc
catòries dells llocs de treball, i perquè es ttinguin en compte
c
less
q
qualificacio
ons dels so
ol·licitants, les seves habilitats, coneixemeents, experiència i la
a
rresta de re
equisits esp
pecificats e
en les oferte
es de treba
all.
5
5.1.7. Gara
antir un en
nfocament just, trans
sparent i coherent
c
all llarg del procés de
e
ccontractaciió.
5
5.1.8. Dona
ar suport, oferir
o
recurrsos i ajuda a tots els
s implicats en els pro
ocedimentss
d
d’avaluació
ó i selecció
ó, així com en les tasq
ques de diffusió de less ofertes.
5
5.1.9. Difo
ondre les accions
a
de contractació, entre d’altres, een publicita
at exterior,
p
publicitat in
nterna, llisttes de distrribució, xarrxes socials
s i enllaçoss internacio
onals.
5
5.1.10. Vettllar perquè
è l’ús de le
es llengües
s en tot el procedimennt respecti el principii
4
4.11.

omissions d’avaluació i selecc
ció
5.2. Co
5
5.2.1. En la majoria de procediiments perr a la contrractació deel personal de l’ICAC
C
e
es comptarà amb una comissió
ó que durà
à a terme el
e procés dd’avaluació
ó i selecció
ó
d
dels candidats, d’acord amb lles bases específiqu
ues de la convocatò
òria i amb
b
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a
aquests prrincipis reg
guladors. Sempre que sigui possible,
p
ees procura
arà que la
a
m
majoria de membres de la comi ssió d’avalluació i selecció no peertanyin a l’ICAC. No
o
e
es constituirà una comissió només en
n casos en
e què noo sigui pe
ertinent la
a
cconcurrènccia pública..
5
5.2.2. El nombre
n
de
e membress de les comissions
c
d’avaluacció i selecc
ció variarà
à
ssegons la convocatòria i la ma
ajoria de vegades
v
es
s comptaràà amb una avaluació
ó
e
externa dels candidats duta a te
erme per més
m d’un avaluador pper candida
at. Aquestss
a
avaluadorss no podran
n ser inves tigadors de
e l’ICAC o investigadoors adscrits a l’ICAC,
i hauran de
d ser especialistes en la matèria o línia
a de recerrca de què
è tracta la
a
p
proposta de l’activitatt investigad
dora del ca
andidat.
E
Els avalua
adors haurran de ma
anifestar que no ten
nen conflicctes d’interressos perr
p
participar en
e l’avaluac
ció i que no
o es troben
n en cap de
e les situaccions següe
ents.
1. Tenir
T
relació
ó personal o familiar de
d primer grau
g
amb eel candidat.
2. Haver
H
esta
at recusatt o tenir amistat o enemistatt manifestta amb ell
ca
andidat.
3. Tenir
T
relació contract ual, compa
artir projectes d’invesstigació o col·laborarr
en
n publicacio
ons en els d
darrers 3 anys
a
amb el
e candidat..
5
5.2.3. Qua
an es form
ma una com
missió d’av
valuació i selecció ss'ha de co
omplir amb
b
ll’equilibri de
d gènere. La persona
a a càrrec de la formació de la comissió d’avaluació
d
ó
i selecció farà
f
tot el possible
p
pe
er aconseg
guir l’equilib
bri de gèneere i la dive
ersitat delss
m
membres que
q
la componguin.
5
5.2.4. Els membres
m
que
q
particip
pen en els procediments d’avaluuació i sele
ecció seran
n
iinformats d’aquests
d
Principis
P
d e contracta
ació de l’IC
CAC a fi qque els com
mpleixin. A
ll’hora de nomenar
n
els membre
es de les comissions
c
s d’avaluacció i selecc
ció, l’ICAC
C
vvetllarà pe
erquè pugu
uin atendrre la diversitat lingü
üística quee es doni entre elss
p
participantss a la conv
vocatòria. Aquest fett, serà esp
pecialment rellevant a l’hora de
e
d
dur a terme
e les entrev
vistes quan
n estiguin previstes.
p
5
5.2.5. Quan no hi hagi concurrè
ència pública i no s’h
hagi de conntractar un
na persona
a
d
determinad
da, es tindrrà en comp
pte la base
e de dades
s de currícculums rebu
uts de què
è
d
disposa l’IC
CAC.

5.3. Diffusió
El princcipal objecctiu d'una estratègia
e
de publicittat de les ofertes dee llocs de treball
t
que
e
siguin d
de concurrència pública és atra
aure els millors candid
dats d'una manera transparent.
Les cam
mpanyes de publicitatt s’orientarran de la manera
m
segü
üent.
5
5.3.1. Tote
es les oferttes de lloccs de treba
all que sigu
uin de conncurrència pública ess
d
donaran a conèixer a la web de l’ICAC a fi de mantenir i enfortiir la transparència de
e
lla institució
ó. També es
e publicara
an al taulerr d’anuncis
s de la insti tució.
5
5.3.2. Sem
mpre que sigui
s
possiible, les ofertes de llocs de trreball que siguin de
e
cconcurrènccia pública seran difo ses al butlletí Archeo
onea de l’IC
CAC i tamb
bé a travéss
d
de la tramesa de corrreus masssius de notícies de la
a institucióó. Ambdós canals de
e
ccomunicac ió informen un nom bre relleva
ant de persones i in stitucions del nostre
e
à
àmbit del coneixemen
c
nt a escala
a espanyola
a i europea
a.
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5
5.3.3. Tam
mbé serà d’ús oblig
gat la difu
usió de les ofertes de llocs de treballl
d
d’investigadors al porrtal d’EURA
AXESS.
5
5.3.4. Les ofertes dels llocs de ttreball que tinguin pre
evista una durada superior a un
n
a
any i que
e siguin de
e concurrè
ència públlica s’anun
nciaran al Diari Ofiicial de la
a
G
Generalitatt de Catalu
unya (DOG C).
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6. Pro
ocediment per a l’avalua
ació, selecció i contract
c
ació
6.1. El procedime
ent per a la contracta
ació del pe
ersonal de
e l’ICAC haa de complir el marcc
legal q
que corresspon al d’una admiinistració pública de
e recerca. Així don
ncs, en la
a
contracctació labo
oral es res
spectaran els drets de l’ocupació públicca d’acord
d amb elss
El marc le
principi s d’igualta
at, mèrit i capacitat.
c
egal de refferència peer a la co
ontractació
ó
laboral està recolllit en l’aparrtat 3.
6.2. L’I CAC selecccionarà el personal laboral mitjançant prrocedimentts que garantiran elss
principi s abans exxpressats i els estable
erts a continuació.
6.2.1
1. Difusió de
d les conv
vocatòries i de les sev
ves bases.
6.2.2
2. Transparrència.
6.2.3
3. Imparcia
alitat i profe
essionalitatt dels membres dels òrgans
ò
d’avvaluació i selecció.
s
6.2.4
4. Independència i discrecionallitat tècnica
a en l’actu
uació dels òrgans d’a
avaluació i
selecció.
6.2.5
5. Adequacció entre el contingut dels proce
ediments se
electius i lees funcions
s o tasquess
que s’hag
gin d’exerciir.
6.2.6
6. Agilitat, sense
s
perju
udici de l’o bjectivitat, en els procediments de selecció.
6.2.7
7. Proporccionalitat entre
e
la d
durada dels procediments de selecció i la delss
contractes.
6.3. Aq uests contractes corrrespondran
n a llocs de
e treball de l’ICAC qu e s’ocuparran d’acord
d
amb la classificacció i les categories se güents.
6.3.1
1. El personal laboral de l’ICAC es classific
ca en:
a)) personal investigad
dor, que s’’ordena pe
er: investigador nove ll o predoc
ctoral (R1,
segons la
a classifica
ació estànd
dard a Eurropa), investigador p ostdoctoral (R2, que
e
podrà ser de forma
ació o d’in corporació
ó), investigador júnio r (R3) i in
nvestigadorr
sènior (R4
4);
b)) personal dels serveiis cientifico
otècnics;
c)) personal de
d gestió i suport a la
a recerca.
6.3.2
2. Les categories dels
s llocs de trreball de l’ICAC són:
a)) investigad
dor;
b)) tècnic sup
perior;
c)) tècnic mittjà;
atiu;
d)) tècnic esp
pecialista o administra
e)) auxiliar tè
ècnic o aux
xiliar admin istratiu;
f) subaltern, peó i agru
upacions prrofessionals.
6.4. En
ntractació laboral de
n el proce
ediment pe
er a la con
e l’ICAC ees podrà seguir
s
una
a
tramitacció ordinàrria o urgentt. La tramittació d’urgè
ència es po
ot acordar quan raon
ns d’interèss
públic h
ho aconsel lin i caldrà la resolucció expressa del director de l’ICA
AC. En l’ap
plicació dell
procediiment de la
a tramitació
ó d’urgènciia s’usarà la modalita
at contractuual corresp
ponent i no
o
es podrran reduir a la meitat els terminiis relatius a la presen
ntació de sool·licituds i recursos.
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6.5. Co
ontractació
ó laboral fixa. La ccontractació
ó del pers
sonal de l’ ICAC pot ser fixa o
tempora
al. Respeccte de la primera, corrrespon al Consell de
e Direcció de l’ICAC, que és ell
màxim òrgan de Govern de
d la instittució, apro
ovar el lloc de trebaall i autoritzar-ne la
a
contracctació, que haurà esttat proposa
at pel director. No obstant aixòò, en la co
ontractació
ó
laboral fixa, a ba
anda de le
es especifficacions pròpies
p
del lloc de ttreball a proveir
p
i ell
nomena
ament de la Comissió d’avalua
ació i sele
ecció, el procedimentt de contractació éss
similar al procedim
ment de la contractacció laboral temporal
t
per convocaatòria ordin
nària.
D’acord
d amb el que estable
eixen els E
Estatuts de l’ICAC, el Consell dee Direcció nomenarà
à
els càrrrecs de dire
ector, subd
director i ad
dministrado
or.

6.6. Co
ontractació
ó laboral temporal. L
L’ICAC pod
drà usar totes les tipoologies de contractess
laboralss temporalss amb dedicació a te mps complet o parcia
al que la leegislació li permet. La
a
durada dels contrractes labo
orals tempo
orals podrà
à ser d’un dia a tress anys o aquella que
e
dalitat conttractual de
eterminada o per la normativa legal que
e
s’estab leixi per a una mod
empari el contra cte. El dirrector de l’ICAC auttoritzarà el procedim
ment de co
ontractació
ó
tempora
al i el resoldrà.
A efecttes del pro
ocediment a seguir en
n la contra
actació, la classificacció de la durada delss
contracctes d’aque
esta instruc
cció serà la
a següent:
6.6.1
1. Contractte breu, que
e tindrà un a durada màxima
m
de 3 mesos;
6.6.2
2. Contractte curt, que
e tindrà una
a durada en
ntre 3 mesos i 1 dia, i 6 mesos;
6.6.3
3. Contractte mitjà, que tindrà un
na durada entre
e
6 mes
sos i 1 dia,, i 12 meso
os;
6.6.4
4. Contractte llarg, que
e tindrà un a durada entre
e
12 me
esos i 1 diaa, i 36 mesos.
6.7. La contractacció laboral temporal h
haurà de seguir
s
el prrocedimentt establert en una de
e
les mod
dalitats seg
güents:
6.7.1
1. Convoca
atòria ordinària;
6.7.2
2. Convoca
atòria abreu
ujada;
6.7.3
3. Convoca
atòria simpllificada.
En els contractes breus, am
mb una dura
ada màxim
ma de 3 me
esos, se seeguirà el prrocedimentt
de la co
ontractació
ó directa.

6.8. Co
ontractació
ó temporal per conv
vocatòria ordinària. En termess generals, el procéss
de pro selitisme i selecció en les co
onvocatòrie
es ordinàriies segueiix les fase
es que ess
descriu en a contin
nuació:
1a
2a
3a
4a

fa
ase:
fa
ase:
fa
ase:
fa
ase:

preparració, aprovació i difu
usió de la convocatòri
c
a;
recepcció de les sol·licituds
s
dels candidats;
avalua
ació de les sol·licitudss i resolució
ó provision
nal;
concessió, forma
alització, in
ncorporació
ó i seguiment dels conntractes.

6.8.1
1. En la fasse 1a de prreparació, a
aprovació i difusió de
e la convoccatòria s’inc
clouran less
etap es següen ts:
1a
a etapa: In
ncoació de l’expedien
nt per a la contractac
ció laboral temporal, en què ess
redactara
an els doc
cuments ssegüents: proposta de contracctació sub
bscrita pell
responsable investig
gador o tè
ècnic que la
a promogui i que serrvirà per descriure ell
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lloc de treball
t
(contingut fun
ncional, entorn orga
anitzatiu i perfil pro
ofessional);
certificat de la reserrva de crèd
dit en el prressupost vigent
v
i preevisió del cost per alss
exercicis futurs, i re
esolució de
e l’administtrador de l’’ICAC d’inccoació de l’expedient
l
t
de contra
actació.
2a
a etapa: Redacció
R
i aprovaci ó de la convocatòr
c
ria en quèè es redactaran elss
documentts següents: Bases d
de la convo
ocatòria, model
m
de laa sol·licitud, resolució
ó
del directtor de l’ICA
AC d’aprovvació de la convocatò
òria i anuncci per al Diari
D
Oficiall
de la Gen
neralitat de Catalunya
a (DOGC).
3a
a etapa: Diifusió de la
a convocatò
òria amb la
a publicació
ó de la connvocatòria (resolució
(
i
bases) a la web de
e l’ICAC, o
on s’aniran
n incorpora
ant tots elss documents i d’altra
a
informació relativa al procedi ment d’avaluació i selecció
s
dee la convo
ocatòria, all
tauler d’a
anuncis, a la web d’’EURAXES
SS, i la diffusió de laa notícia pels canalss
habituals que usa l’Institut i pe
er altres en
ntorns de le
es tecnologgies de la in
nformació i
comunica
ació que es
s creguin a
adients per a una bo
ona difusióó de la con
nvocatòria.
Informació més deta
allada a l’a partat 5.3. d’aquests Principis.
4a
a etapa: Inici dels tràmits per all nomenam
ment de la Comissió
C
dd’Avaluació
ó i Selecció
ó
(en endavvant CAS) de la conv ocatòri.
6.8.2
2. En la fa
ase 2a de recepció d
de les sol··licituds de
els candidaats es distingiran less
etap es següen ts:
a etapa: Re
ecepció de
e les sol·liciituds dels candidats
c
d’acord
d
am
mb el que estableixi la
a
1a
convocatò
òria i l’artic
culat que ffixa la Llei 39/2015 fixa sobre eel registre i recepció
ó
ia. La pres
dels docu
uments presentats pe
els interess
sats en la convocatòri
c
sentació de
e
la sol·licittud i tota la
l gestió p
posterior es
s pot fer per
p mitjans electrònic
cs (registre
e
electrònicc), postals o presen
ncials. Els sol·licitan
nts rebran atenció continuada
c
a
durant tot el proced
diment a trravés del correu
c
elec
ctrònic perrsonal@ica
ac.cat o bé
é
per telèfo
on, si escau
u.
2a
a etapa: Relació
R
prrovisional dels cand
didats adm
mesos i exxclosos, te
ermini perr
esmenar els motius
s d’exclusi ó, resolució de l’adm
ministradorr sobre les
s esmeness
presentad
des.
3a
a etapa: Relació
R
deffinitiva del s candidatts admeso
os i exclossos i la resolució de
e
l’administtrador sobrre la inadm issió i el de
esistiment de candidaats.
6.8.3
3. En la fasse 3a d’ava
aluació de les sol·licittuds dels candidats
c
i resolució provisionall
de co
oncessió dels
d
contrac
ctes es disttingiran les
s etapes se
egüents:
1a
a etapa: Nomename
N
nt i constiitució de la
a Comissió
ó d’Avaluaació i Selecció de la
a
convocatò
òria, iniciació del pro
ocediment d’avaluació dels canndidats d’a
acord amb
b
a convocattòria. Inform
que s’estipuli a les bases de la
mació méss detallada a l’apartatt
5.2.
2a
a etapa: Avvaluació ex
xterna delss candidats
s si ho prev
veu la convvocatòria pel
p sistema
a
de revisiió d’experrts. Inform ació més detallada a l’aparttat 5.2.2. d’aquestss
Principis.
3a
a etapa: Entrevista
E
S als cand
didats si ho
h preveu la convoc
catòria. En
n
de la CAS
algunes circumstàn
c
cies l’entre
evista es pot
p fer per vídeo confferència. L’entrevista
L
a
ha de serr un recurs idoni per ccercar acla
ariments, in
nformació ccomplemen
ntària, i perr
completar la informa
ació que la CAS dispo
osa del can
ndidat.
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4a
a etapa: Prroposta de resolució provisiona
al de conce
essió dels ccontractes de la CAS
S
amb la re
elació dels candidats de reserva
a. En aquesta etapa ss’informarà
à a tots elss
candidatss del resultat de la seva pun
ntuació en el concurrs i del te
ermini que
e
disposen perquè puguin al·leg
gar contra l’esmentada
a resolucióó.
5a
a etapa: Proposta de
e resolució
ó definitiva de la CAS
S, que elevvarà a la direcció
d
de
e
l’ICAC, que
q
constarà de l’avvaluació de
e les al·leg
gacions prresentades
s i d’altress
qüestionss que es puguin dona
ar respecte
e a la conttractació deels benefic
ciaris de la
a
convocatò
òria.
6.8.4
4. En la fase 4a de
d concesssió, forma
alització, incorporaci ó i seguiment delss
cont ractes es d
distingiran les etapes següents:
1a
e la conce
a etapa: Resolució
R
definitiva
d
de
essió dels llocs de trreball del director
d
de
e
l’ICAC, contra
c
aqu
uesta reso
olució exp
pressa de concessióó o denegació, elss
interessatts podran interposarr recurs d’a
alçada dav
vant el Co nsell de Direcció
D
de
e
l’ICAC.
2a
a etapa: Firma dels contractes l aborals tem
mporals am
mb els canddidats bene
eficiaris.
3a
a etapa: In
ncorporació
ó dels con
ntractats als
a llocs de
e treball. E
Els nous contractats
c
s
seran ate
esos per l’Àrea de Gestió i Suport
S
a la Recercaa de l’ICAC
C que elss
informarà
à sobre els termes i co
ondicions del
d contrac
cte, els donnarà la ben
nvinguda all
centre am
mb una exp
plicació de
etallada de totes les qüestions que han de
d tenir en
n
compte (d
drets i deures, salut i seguretat,, etc.). Tam
mbé i d’acoord amb la naturalesa
a
del contra
acte rebran
n el suportt d’un tutor durant els primers mesos d’e
estada a la
a
institució fins que, com
c
a míniim, hagin superat
s
el període
p
dee prova del contracte.
En el cass dels inve
estigadors, el tutor fo
ormarà part de l’equi p de recerrca al quall
s’incorporri el nou co
ontractat.
4a
a etapa: Se
eguiment i avaluació dels contra
actats sego
ons les clàuusules esta
ablertes en
n
la convoccatòria.
6.8.5
5. A més del proced
diment esttablert en els aparta
ats anterioors, les ba
ases de la
a
convvocatòria ordinària
o
tindran
t
en compte els aspectes següeents: l’obje
ecte de la
a
convvocatòria, el
e nombre de contracctes oferts, els requisits que haauran de complir
c
elss
cand
didats, les característtiques pròp
pies dels contractes,
c
l’import d e les retrib
bucions, la
a
docu
umentació per aporta
ar, els term
minis de pre
esentació de
d les sol··licituds, la
a instrucció
ó
sobrre el proce
ediment i l’’avaluació de les sol·licituds, els
e drets i les obliga
acions delss
cont ractats, la compatibilitat del con
ntracte, les
s interrupcio
ons si escaau, les renúncies, less
revo cacions, la
a protecció
ó de dadess de caràc
cter person
nal, els coddis de con
nducta, elss
recu rsos admi nistratius procedentss, els risc
cos laborals i d’altrees aspecte
es que ess
conssiderin oportuns per complir
c
amb
b els principis descrits en aquesst documen
nt.
Les bases de la
l convoca
atòria tamb
bé mencion
naran el co
ompliment dde l’acreditació de la
a
Hum
man Resou
urces Stra
ategy for Research
hers (HRS
S4R), la Carta eu
uropea de
e
l’inve
estigador i el Codi de
d conductta. També es farà constar l’addhesió a la
a iniciativa
a
euro
opea enverss els refugiiats Sciencce4Refugee
es.
En la convoc atòria s’annexaran els docum
ments nec
cessaris peer comple
ementar la
a
inforrmació i fa
acilitar la trramitació d
de les sol·licituds, co
om són elss annexos següents:
imprrès de sol·l icitud, imprrès d’accep
ptació, rela
ació dels eq
quips de reecerca de l’’ICAC.
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6.9. Co
ontractació
ó temporal per conv
vocatòria abreujada.
a
. En termess generals, el procéss
de prosselitisme i selecció de
d les con vocatòries abreujade
es segueixxen les fases que ess
descriu en a contin
nuació.
serà la modalitat
6.9.1
1. La convvocatòria abreujada
a
m
de
d contracttació pròpia per alss
cont ractes de mitjana durada entrre 6 meso
os i 1 dia, i 12 messos i tamb
bé per alss
cont ractes de llarga durad
da en què s’hagi apro
ovat la tram
mitació urgeent.
6.9.2
2. El proced
diment a se
eguir serà el mateix de
d la convo
ocatòria orddinària amb excepció
ó
de lles etapess 4 i 5 de
d la fase
e 3a de la convoca
atòria en referència al tràmitt
d’al· legacions. En la convocatòria a
abreujada la CAS ap
provarà la resolució provisionall
que elevarà a la direcció de l’ICAC.
6.9.3
3. Tampocc serà men
nester la trramitació de
d l’anunci de la co nvocatòria al DOGC
C
quan
n la convocatòria abreujada sig
gui per a una durada entre 6 mesos i 1 dia, i 12
2
meso
os.

6.10. C
Contractac
ció temporal per co
onvocatòriia simplifiicada. En termes ge
enerals, ell
procés de proselittisme i sele
ecció de le
es convocatòries simp
plificades ssegueix les fases que
e
es desccriuen a co
ontinuació.
6.10 .1. La con
nvocatòria simplificad
da serà la modalitat de contracctació pròp
pia per alss
cont ractes de curta
c
durad
da entre 3 mesos i 1 dia, i 6 me
esos i tambbé per als contractess
de m
mitjana dura
ada en què
è s’hagi ap rovat la tra
amitació urg
gent. La caaracterístic
ca principall
de la
a convocattòria simplificada és la redacció d’una oferta de llooc de treb
ball en llocc
d’une
es bases per a una
a convoca
atòria comp
pleta. El procedimen
p
nt seguirà les fasess
segü
üents:
1a
a
2a
a
3a
a
4a
a

fase:
fase:
fase:
fase:

preparació, ap
provació i d
difusió de l’oferta;
rece
epció de le
es sol·licitu ds dels can
ndidats;
ava
aluació i acord de con
ncessió;
con
ncessió, forrmalització , incorpora
ació i seguiment dels ccontractes.

6.10 .2. En la fase
f
1a de
e preparac ió, aprovac
ció i difusió de l’oferrta es distingiran less
etap es següen ts:
1a e
etapa: Inco
oació de l’expedient per a la contractac
c
ió laboral temporal en
e què ess
redacta
aran els documents
d
següents:: proposta de contraactació sub
bscrita pell
respon
nsable, inve
estigador o tècnic qu
ue la promo
ogui i que servirà perr descriure
e
el lloc de treball (contingutt funcional, entorn organitzatiu i perfil pro
ofessional);
el certiificat de la reserva de
e crèdit en
n el pressupost vigentt i, si esca
au, previsió
ó
del cosst per al següent exe
ercici econ
nòmic; reda
acció de l’ooferta de treball,
t
i la
a
resolucció de l’’administra
ador de l’ICAC d’’incoació de l’expe
edient de
e
contracctació.
2a e
etapa: Ressolució dell director de l’ICAC en què aprova
a
l’offerta amb les sevess
caracte
erístiques.
3a e tapa: Difussió de l’oferta amb la publicació de l’oferta
a a la web dde l’ICAC on
o s’aniran
n
incorpo
orant tots els docum
ments i d’altra informació relaativa al prrocedimentt
d’avalu
uació i se
elecció de la convo
ocatòria, al tauler dd’anuncis, a la web
b
d’EURA
AXESS si l’oferta és per a un contracte de
e mitjana ddurada, i la
a difusió de
e
la notíícia pels canals habiituals que usa l’Institut i per aaltres entorns de less
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tecnolo
ogies de la
a informaciió i comun
nicació que
e es creguiin adients per a una
a
bona difusió
d
de l’oferta.
4a e tapa: Nomenament de la Comisssió d’Avalu
uació i Selecció de l’ oferta.
6.10 .3. En la fa
ase 2a de recepció d e les sol·licitud els candidats trrametran un escrit de
e
peticció per participar en l’oferta a la qual adjuntaran
a
el seu cuurrículum, que anirà
à
acom
mpanyat dels
d
certificats que acreditin els mèrits curriculaars que es
e podran
n
aute nticar en el
e moment del seu reg
gistre, d’ac
cord amb el que estabbleix l’article 16 de la
a
Llei 39/2015, o bé s’au
utenticaran prèviame
ent a la fo
ormalitzaciió del con
ntracte. La
a
pres entació de
e la sol·licittud i tota la
a gestió po
osterior es pot fer peer mitjans electrònics
e
s
(regiistre electrò
ònic), posta
als o prese
encials.
6.10 .4. En la fa
ase 3a d’av
valuació de
e les sol·lic
cituds presentades i dd’acord de concessió
ó
dels contractess es proced
dirà de la m
manera se
egüent: 1) nomename
n
ent i constitució de la
a
CAS
S de l’ofert a, 2) avalu
uació dels candidats d’acord amb
a
que s’’estipuli a l’oferta de
e
treba
all, 3) entre
evista de la
a CAS als ccandidats si ho preve
eu la convoocatòria i 4)
4 proposta
a
de co
oncessió de
d la CAS dels
d
contra ctes i de la
a relació de
els candidaats de reserva.
ió i seguiment delss
6.10 .5. En la fase 4a de concesssió, formalització, incorporaci
i
cont ractes es procedirà de la man
nera següe
ent: 1) reso
olució definnitiva del director
d
de
e
l’ICA
dels llocs de treball; contra aquesta
AC de la concessió
c
a
re solució ex
xpressa de
e
conccessió o denegació, els interesssats podrran interpo
osar recurss d’alçada davant ell
Conssell de Dirrecció de l’ICAC; 2) firma dels
s contracte
es laboralss temporals amb elss
cand
didats ben
neficiaris; 3)
3 incorpo
oració dels
s contracta
ats als lloocs de tre
eball, i 4))
segu
uiment i ava
aluació del contractatt segons le
es clàusules
s establertees en el co
ontracte.
Els n
nous contra
actats sera
an atesos p
per l’Àrea de gestió i suport a lla recerca de l’ICAC,
que els informa
arà sobre els
e termes i condicion
ns del contrracte, els ddonarà la benvinguda
b
a
al ce
entre amb una explicació deta
allada de totes
t
les qüestions
q
qque han de
d tenir en
n
pte (drets i deures, salut
comp
s
i segu
uretat, etc.). També i d’acord aamb la natu
uralesa dell
cont racte rebra
an el suport d’un tuto
or durant els
e primers mesos d’eestada a la
a institució
ó
fins que hagin superat, com a mínim
m, el període de prov
va del conttracte. En el
e cas delss
invesstigadors, el
e tutor form
marà part d
de l’equip de
d recerca al qual s’inncorpori.
6.10 .6. A més del proce
ediment esstablert en els aparta
ats anterioors, en l’offerta de la
a
convvocatòria es descriura
an, entre d
d’altres, els
s aspectes següents: l’objecte de
d l’oferta,
el no
ombre de contractes
c
oferts, elss requisits que hauran de compplir els candidats, less
cara cterístiques pròpies del contrracte, l’import de le
es retribuccions, el termini
t
de
e
pres entació de
e les sol·lic
cituds i el p
procedimen
nt que se seguirà
s
perr a l’avalua
ació de less
sol·l icituds.
6.10 .7. En el contracte
c
la
aboral temp
poral que se
s subscriu
urà figuraraan, entre d’altres,
d
elss
dretss i les obligacions de
els contracctats, la compatibilitatt del contra
racte, la prrotecció de
e
dade
es de carà
àcter perso
onal, els ccodis de co
onducta i ètics i altrres aspectes que ess
conssiderin oportuns d’aco
ord amb la legalitat vigent.

6.11. C
Contractac
ció tempo
oral directta. La contractació directa seerà la mo
odalitat de
e
breus amb
contracctació pròpia per als contractes
c
b una durad
da màximaa de 3 mesos i també
é
per alss contracte
es de curta
a durada e
en què s’h
hagi aprov
vat la tram
mitació urgent. En la
a
contracctació directa no ca
aldrà inicia
ar un proc
cediment amb convvocatòria pública.
p
Ell
procediiment segu
uirà les fase
es següentts:
1a fa
ase: preparració i apro
ovació la prroposta de contractac
ció;
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2a fa
ase: avalua
ació i propo
osta de con
ntractació;
3a fa
ase: concessió, forma
alització, in
ncorporació
ó i seguiment del conttracte.
6.11 .1. En la fase 1a de
d prepara
ació i aprrovació de la propossta de co
ontractació,
s’aprrovarà l’expedient per a la contrractació lab
boral temporal, que cconstarà de
e: proposta
a
de ccontractació subscrita pel resp
ponsable, investigador o tècniic que la promogui;
certifficat de la reserva de
e crèdit en e
el pressupo
ost vigent i,i si escau,, previsió del cost perr
al se
egüent exe
ercici econ
nòmic; reso
olució de l’administra
ador de l’I CAC d’aprrovació de
e
iques del l loc o llocs de treball,
l’exp
pedient de contractació que desscriurà les característ
c
i el n
nomenament de la CA
AS que ell p
presidirà.
En l a descripcció del lloc
c o llocs de
e treball es
e detallara
an, entre dd’altres, els
s aspectess
segü
üents: l’objecte del co
ontracte i q
que servirà
à per descriure el llocc de treball (contingutt
funccional, ento
orn organitzatiu i p
perfil profe
essional), el
e nombree de contrractes, elss
requ
uisits que hauran de
d complirr els cand
didats, les
s caracteríístiques pròpies dell
conttracte i l’import de les
s retribucion
ns.
6.11 .2. En la fase
f
2a d’a
avaluació i proposta de contrac
ctació, la C
CAS selecc
cionarà elss
cand
didats o co
onjunt de ca
andidats a partir dels
s currículum
ms de quèè disposi l’ICAC en la
a
base
e de dad
des curriculars, on consta, entre d’altres, el personal contractatt
ante riorment. Tot seguitt, la CAS entrevista
arà el candidat o coonjunt de candidatss
esco
ollits si ho considera convenientt i després
s proposarà
à motivadaament la co
ontractació
ó
del ccandidat qu
ue ha escollit i la relacció dels candidats de reserva all director de l’ICAC.
ió i seguiment delss
6.11 .3. En la fase 3a de concesssió, formalització, incorporaci
i
cont ractes es procedirà de la man
nera següe
ent: 1) reso
olució definnitiva del director
d
de
e
l’ICA
del lloc o llocs de treball,
AC de la concessió
c
t
2) firma delss contracte
es laboralss
temp
porals amb
b els candidats benefficiaris, 3) incorporac
ció dels conntractats als
a llocs de
e
treba
all i 4) seguiment i av
valuació de
el contracttat segons les clàusuules estable
ertes en ell
cont racte. Els contractats
s rebran el mateix suport i tutorria com en les altres modalitatss
cont ractuals.
En e
el contracte
e laboral te
emporal qu
ue se subs
scriurà figuraran, entrre d’altres, els drets i
les o
obligacionss dels conttractats, la
a compatibiilitat del co
ontracte, laa protecció
ó de dadess
de ccaràcter pe
ersonal, els
s codis de conducta i ètics i altrres aspectees que es considerin
n
oporrtuns d’aco
ord amb la legalitat vig
gent.
a documen
ntació relac
cionada am
mb els procediments de
d contracttació es ma
antindran a
6.12. La
l’arxiu g
general de
e l’ICAC i es
e donarà complimen
nt al que marca
m
la nnormativa d’arxius
d
de
e
l’admin istració pública.
6.13. L
L’ICAC tam
mbé particip
pa en els concursos
s competitius convocaats per les
s diferentss
adminisstracions públiques
p
nacionals
n
o europee
es. En aquests casoss el proce
ediment de
e
contracctació que se seguirà serà el fixxat en la co
onvocatòria
a de la insttitució conv
vocant. Un
n
cop ato
orgada la subvenció per a la contractac
ció del can
ndidat i co mplerts els requisitss
corresp
ponents es seguirà el procedime
ent previst en l’apartat 6.8.4.
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7. Seg
guiment i autoav
valuació
ó dels Prrincipis
7.1. L’IC
CAC és au
uditat anuallment sobrre el compliment de la
a legalitat vvigent en re
elació amb
b
els pro
ocediments que ha de
d seguir e
en diferentts aspectes i especiaalment en temes de
e
persona
al. Aquesta
a auditoria
a és extern
na i està dirigida per la Interveenció Deleg
gada de la
a
Genera
alitat de Ca
atalunya.
A band
da de l’aud
ditoria esm
mentada, l’ ICAC posa
arà en fun
ncionamentt un proce
ediment de
e
verifica ció del com
mpliment dels principiis descrits en aquest document.. Aquest prrocedimentt
de verrificació co
onstarà de
e dues m
modalitats: la del control de cadascun
na de less
convoc atòries ofe
ertes i l’av
valuació exxterna en el marc de
e les revissions periò
òdiques de
e
l’acredi tació HRS4
4R.
7.2. De
esprés de cada conv
vocatòria d
de la moda
alitat ordinà
ària (aparttat 6.8.) o abreujada
a
(aparta t 6.9) es re
espondrà un
u qüestion
nari de con
ntrol de qua
alitat (Checcklist) el qu
ual versarà
à
sobre e
el complim
ment dels principis
p
de
escrits en aquest doc
cument i dde la legalitat vigent.
Aquest document d’autoavaluació tind rà un apartat específic sobre el s aspectes
s a millorarr
es convoca
o tenir e
en compte de cara a les propere
atòries.
7.3. An
nualment, coincidint
c
amb
a
la reda
acció de la
a memòria anual de ll’ICAC, es respondrà
à
un qüesstionari de control de
e qualitat (C
Checklist), el qual versarà sobrre el compliment delss
principi s descritss en aque
est docume
ent i de la legalitat vigent ssobre el conjunt
c
de
e
convoc atòries de
e la modalitat simplifficada (apartat 6.10)) i per la contractac
ció directa
a
(aparta t 6.11).
7.4. To
ot coincidin t amb l’ava
aluació de l complime
ent de l’acrreditació H
HRS4R es presentarà
à
una auttoavaluació
ó plurienna
al del comp
pliment dells principis descrits een aquest document
d
i
que ressumirà els documents
s de contro
ol de qualitat exposa
ats en els ppunts anteriors (7.2 i
7.3.).
7.5. Ca
al fer consttar que l’IC
CAC comptta amb rep
presentants
s dels trebballadors es
scollits pell
conjuntt dels treba
alladors qu
ue, d’acord
d amb la le
egalitat vig
gent, duen a terme la
a tasca de
e
seguim ent, contro
ol i proposició de le
es qüestio
ons relacionades am b el perso
onal de la
a
instituc ió.
7.6. An
nualment el
e director informa de
e l’activitat duta a terme al Coonsell de Direcció
D
de
e
l’ICAC perquè aq
quest la supervisi i l’a
aprovi i, en aquest marc,
m
tambbé serà supervisat ell
complim
ment d’aqu ests Principis.

8. Rev
visió dels Princiipis
Despré s de l’ava
aluació pluriennal de
e complime
ent de l’ac
creditació H
HRS4R i ateses less
seves cconclusions es modificaran, si escau, aq
quests Prin
ncipis incoorporant-hi les novess
proposttes. Corresspondrà al Consell d
de Direcció
ó de l’ICAC
C l’aprovacció definitiv
va del nou
u
redacta
at dels Principis per a la contracctació de l’ICAC a proposta del ddirector de l’Institut.

Joan G oméz Palla
arès
Directo r de l’ICAC
C
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