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Resolució del director e. f. de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual 
s’adjudica un contracte de treball de tècnica superior de recerca de la Unitat d’Estudis 
Arqueomètrics (Codi 017.49) 

 
Atesa la resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual s’aproven 
les bases de la convocatòria per a la contractació de personal tècnic superior de recerca de la Unitat 
d’Estudis Arqueomètrics (Codi 017.49) de 23 de maig de 2018. 
 
Atès l’escrit d’al·legacions presentat per la persona candidata amb DNI 39894846-N el proppassat 26 
de setembre de 2018. 
 
Vista la proposta de resolució definitiva de la Comissió d ’Avaluació i Selecció de la convocatòria de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per a la contractació de personal tècnic superior de 
recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics (Codi 017.49) de 27 de novembre de 2018. 
 
Atès que, la Dra. Roberta Di Febo va presentar en temps i forma el document d’acceptació d’un lloc de 
treball de tècnica superior de recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics juntament amb fotocòpies 
confrontades dels documents presentats a la sol·licitud, i així va complir el que estableix la base 10.3.  
 
Vist el que estableix la base 11 en relació al procediment de concessió del contracte de personal tècnic 
superior de recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics.  
 
I, d’acord amb les competències que tinc atribuïdes, com a director  e. f. per acord del Consell de 
Direcció del dia 27 de juliol de 2018, amb les funcions previstes a l’article 14 dels Estatuts de l’ICAC i 
les funcions que foren delegades al director pel Consell de Direcció de l’Institut amb data d’11 d’abril de 
2002, les quals corresponen a les establertes en l’article 8.2 dels susdits Estatuts;  
 
 
RESOLC: 

 
Primer. Aprovar la proposta de resolució definitiva de la Comissió d ’Avaluació i Selecció de 27 de 

novembre de 2018. 
 
Segon. Concedir l’adjudicació del contracte del lloc de tècnica superior de recerca de la Unitat 

d’Estudis Arqueomètrics (Codi 017.49) a la Dra. Roberta Di Febo que ha obtingut la màxima 
qualificació, amb 71,00 punts. 
 
Tercer. Que el president de la Comissió i Avaluació de la convocatòria esmentada traslladi a la 

candidata amb DNI 39894846-N la valoració duta a terme sobre les al·legacions que va presentar.  
 
Quart. D’acord amb el que estableix la base 9.7, no escau aprovar la relació de candidats de reserva. 

 
Cinquè. Notificar a la Dra. Roberta Di Febo que, d’acord amb la base 11.5, disposa de 10 dies a 

comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de concessió per signar el contracte  
laboral i incorporar-se a l’ICAC. No obstant això, la beneficiària podrà demanar endarrerir la seva 
incorporació d’acord amb el que disposa la base anteriorment referenciada. 
 
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 e. f. 
 
Tarragona, 28 de novembre de 2018 
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