PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ I
SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA
CLÀSSICA (ICAC) PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR
POSTDOCTORAL EN FORMACIÓ DE 2020 (CODI 017.69)
Atesa la resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per la qual
s’aproven les bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador
postdoctoral en formació de 2020 (codi 017.69);
Vist que l’apartat 9.10. de les Bases de l’esmentada convocatòria estipula que la
Comissió d’Avaluació i Selecció (en endavant CAS) acordarà una proposta de concessió
provisional dels contractes en la qual es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada
en les dues fases d’avaluació i en l’entrevista, si escau. La proposta d e concessió
constarà d’una relació ordenada de les persones sol·licitants en funció de la suma de les
puntuacions obtingudes, d’acord amb els criteris fixats en aquestes Bases. En la relació
ordenada s’especificarà la puntuació obtinguda en cadascuna de le s fases d’avaluació i
en l’entrevista, si escau, i la corresponent suma total.
Atès l’apartat esmentat anteriorment, la CAS proposarà la concessió dels dos contractes
a les dues persones sol·licitants que hagin obtingut la millor puntuació ;
Vist que l’apartat 10 de les Bases recull que la CAS publicarà la proposta de concessió
provisional dels contractes, d’acord amb el que estableixen els apartats 9.10 i 9.11.
La CAS reunida en sessió ordinària acorda la següent:
PROPOSTA DE CONCESSIÓ PROVISIONAL:
Primer. Aprovar la proposta de concessió provisional de la convocatòria per a la
contractació de personal investigador postdoctoral en formació de 2020 (codi 017.69) ,
d’acord amb la puntuació obtinguda, en la relació ordenada de les persones sol·licitants
següent:
DNI/ NIE/
Passaport
10CLXXX36
28XXX406-Q
52XXX229-N
51XXX907-S
77XXX239-C
N81XXX05
10CYXXX10
53XXX609-J
30XXX557-D
75XXX907-D
53XXX995-K
48XXX879-N
20XXX053-B
76XXX086-B

1a Fase de
l'avaluació

43,25
38,00
42,75
39,00
37,50
32,00
27,00
34,75
32,00
32,25
33,85
38,00
28,38
32,63

2a Fase de
l'avaluació

44,00
49,00
41,50
45,00
46,00
47,65
48,80
41,00
42,50
39,00
35,00
30,50
40,00
27,00

Puntuació Ordre de
global
prelació
87,25
1,00
87,00
2,00
84,25
3,00
84,00
4,00
83,50
5,00
79,65
6,00
75,80
7,00
75,75
8,00
74,50
9,00
71,25
10,00
68,85
11,00
68,50
12,00
68,38
13,00
59,63
14,00
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Segon. Proposar la concessió dels dos contractes convocats a les dues persones
sol·licitants següents:
DNI/ NIE/
Passaport
10CLXXX36
28XXX406-Q

Ordre de
prelació
1,00
2,00

Tercer. Informar que, d’acord amb el que estableixen els apartats 9.11 i 16 de les Bases,
les persones sol·licitants que han obtingut el tercer lloc i següents de la classificació
formen la relació de reserva per a cobrir la renúncia o baixa que es pugui produir de les
persones seleccionades en primer i segon lloc. Si la persona sol·licitant que hagi obtingut
el tercer lloc de la classificació no pogués cobrir la vacant, el dret passaria a la quarta
persona de la classificació, i així successivament. Només formen part de la relació de
reserva les persones que hagin obtingut una puntuació total de 60 o més punts.
Quart. Publicar la proposta de concessió provisional dels contractes convocats a la web
de l’ICAC. A més, es comunicarà la proposta de concessió provisional a les persones
interessades a través de l’adreça de correu electrònic especificada en la sol·licitud.
Cinquè. Informar a les persones sol·licitants que, d’acord amb el que estableix l’apartat
10.2 de les Bases, poden presentar les al·legacions que estimin oportunes a la proposta
de concessió provisional en un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la seva
publicació i comunicació.
Sisè. Elevar, transcorregut el termini de presentació d’al·legacions i d’acord amb el que
estableix l’apartat 10.3 de les Bases, una proposta de concessió definitiva al director de
l’ICAC que contindrà l’avaluació de les al·legacions presentades, si escau, i el res ultat de
l’avaluació de les sol·licituds, a més d’altres qüestions que es puguin considerar
relacionades amb la contractació de les persones sol·licitants beneficiàries de la
convocatòria.

Maria Palacios Rodríguez
Secretària de la Comissió
d’Avaluació i Selecció

Vist-i-plau
Jordi Peiret i Estrada
President de la Comissió
d’Avaluació i Selecció

Tarragona, 11 de desembre de 2020
(017.69- Proposta concessió provisional CIP20 mpr)
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