B AS ES DE LA CONVOCATÒ
C
ÒRIA DE L ’ I NSTITUT C ATALÀ D ’A
A RQUEOLOG
GIA C LÀSSICA (ICAC )
TRACTACIÓ DE PERSO
ONAL INVES TIGADOR POSTDOCTO
ORAL EN FO
ORMACIÓ DE
E
PER A LA CONT
2020
0 ( CODI 017
7.69)

0.

C
Caracterís
stiques ge
enerals

0.1 . Lloc de
e treball: investiga
ador o in
nvestigadora postdooctoral en
n formació
ó
(R2−for mació) de l’Institut C atalà d’Arq
queologia Clàssica
C
(een endavan
nt, ICAC).
2. Categorria del lloc de treball: investigad
dor o inves
stigadora I77.
0.2
0.3
3. Convoca
atòria: ordinària.
0.4
4. Durada:: 2 anys.
0.5
5. Dedicacció: a temps complet.
0.6
6. Tipus de
e contracte
e: tempora l de formac
ció (420).
0.7
7. Nombre
e de llocs de
d treball: 2
2.
0.8
8. Tramita ció: ordinà
ària.

1.

O
Objecte

Els p
principis re
ectors d’aquesta convvocatòria són
s
l’impuls
s de la car rera investtigadora de
e
jove s doctors i doctores, el reforçam
ment dels equips de recerca dee l’ICAC i la
a promoció
ó
de ssinergies in
nterinstitucionals entrre l’ICAC i d’altres institucions de recerca
a nacionalss
i inte
ernacionalss.
L’objjecte d’aq uesta convocatòria de l’ICAC és la contractació laboral te
emporal de
e
perssonal inve stigador postdoctor
p
ral (R2−fo
ormació) en
e el cam
mp de l’a
arqueologia
a
clàsssica. El Pla
P
d’actu
uació de l’ICAC (2
2014−2020) preveu la convocatòria de
e
cont ractes labo
orals temporals per a personal investigador postdocctoral.

2.

Nombre d e contracttes labora
als i sistem
ma d’accés
s als llocss de treball

ar dos con
ntractes lab
borals tem porals de formació a
2.1 . Només es podran formalitza
temps complet.
c
2. El sistem
ma d’accés
s als llocs de treball serà
s
el con
ncurs de m
mèrits.
2.2

3.

Requisits de les perrsones so
ol·licitants

3.1 . Les perrsones sol·licitants h
hauran de disposar d’una titul ació unive
ersitària de
e
doctoratt obtinguda
a entre l’1 de gener de
d 2015 i el
e 31 de deesembre de 2019. La
a
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data d’o
obtenció del
d títol de
e doctorat serà aquella en quuè es va defensar i
aprovar la tesi do
octoral. Pe
erò, quede
en exclose
es de la c onvocatòriia aquelless
persone
es que hagin obtingutt el títol de
e doctorat entre
e
el diaa 1 de gener de 2018
8
i 31 de desembre
d
de 2019 a la Univers
sitat Rovira
a i Virgili, qque és on està
e
adscri t
l’ICAC com
c
a institut universsitari.
3.2
2. Si es dona
d
algun
na de les circumstà
àncies que
e a continuuació es relacionen ,
s’aplica rà una ampliació de la data infferior per a l’obtencióó del títol de
d doctora t
indicada
a en el paràgraf ante
erior; semp
pre que els períodess derivats d’aquestess
situacio ns es prod
dueixin enttre el termiini de pres
sentació dee la sol·licitud i l’1 de
e
gener d e 2015.
3
3.2.1. S’am
mpliarà un
n any per cada fill/a de la perrsona sol·llicitant pell qual hag
gi
gaudit de períodes d’aten
nció deriva
ats de la maternitaat o patern
nitat i que
e
s en la Seg
guretat Social.
estiguiin previstos
3
3.2.2. Si la
a persona sol·licitantt ha patit una greu malaltia o unn accident amb baixa
a
mèdica
a de tres mesos
m
o d
d’una durada superio
or, se li applicarà una
a ampliació
ó
del ter mini igual al període de baixa, arrodonida
a a l’alça pper mesos complets.
c
3
3.2.3. L’at enció a persones
p
e
en situació
ó de depe
endència, d’acord am
mb el que
e
estable
eix la Llei 39/2006, de 14 de desembre
e, de prom
moció de l’autonomia
a
person
nal i atenció a les pe
ersones en situació de dependèència, per un període
e
mínim de tres mesos.
m
S’a
aplicarà un
na ampliac
ció del term
mini igual al període
e
justificcat, arrodon
nit a l’alça per mesos
s complets.
Aquestss períodes s’hauran d’indicar i acreditar degudameent en el moment
m
de
e
presenta
ar la sol·lic
citud.
3.3
3. Si la pe rsona sol·licitant disp
m
d’un títol de doctoorat, per als requisitss
posa de més
d’aquessta convoca
atòria es ccomptarà el
e títol que tingui méss relació amb
a
l’àmbi t
de l’arq ueologia clàssica
c
i, ssi és del mateix
m
àmb
bit, es tindrrà en compte la data
a
mer títol.
d’obtencció del prim
3.4
4. Disponib
bilitat d’inc
corporar-se
e en un terrmini màxim
m de tres m
mesos des
s de la data
a
de conccessió del contracte.
c
3.5
5. Les per sones sol·licitants no
o poden es
star inhabilitades perr sentència
a ferma pe r
a l’exer cici de les
s funcions públiques, ni haver estat sep arades pe
er resolució
ó
disciplin
nària ferma
a del serve i de cap ad
dministració pública.
3.6
6. Les perrsones sol·licitants n
no poden tenir
t
cap malaltia
m
o discapacittat que elss
impedei xi desenvo
olupar les a
activitats del
d lloc de treball.
t

4.

C
Contracte d’investig
gador o in
nvestigado
ora postdo
octoral

4.1 . El contrracte d’inve
estigador o investiga
adora postd
doctoral ess formalitzarà sota la
a
modalita
at de contrracte d’invvestigador o investiga
adora posttdoctoral en
e formació
ó
que cor respon al nivell
n
I7 de
e la relació
ó de nivells
s de llocs dde treball de
d l’ICAC, i
serà a t emps complet.
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4.2
2. Atesa la
a modalita
at contract ual, un co
op resolt el
e contractee entre les parts no
o
escaurà
à la indemn
nització pell temps tre
eballat.
4.3
3. La dura
ada del co
ontracte se
erà de do
os anys, sempre
s
quue es com
mpleixin elss
requisitss i els deu
ures previsstos a la convocatòr
c
ia i se supperin les avaluacions
a
s
que tam
mbé s’hi esttableixen.
4.4
4. Les sit uacions d’incapacita
d
at laboral superiors
s a un m
mes per risc
r
duran t
l’embarà
às, per ma
aternitat, p
per adopc ió o acolliment d’unn/a menor o per riscc
durant la lactànc
cia suspen
ndran el còmput
c
de la duradda del con
ntracte. La
a
persona
a afectada haurà de demanar la recuperració del pperíode de suspensió
ó
del conttracte en el termini m
màxim d’un mes a parrtir de la finnalització de
d la causa
a
de susp
pensió.
4.5
5. Els conttractes es formalitzarran a l’emp
para del Re
eial decrett legislatiu 2/2015, de
e
23 d’occtubre, pel qual s’a
aprova el text refós de la Lllei de l’Es
statut delss
treballad
dors; el Reial
R
decrret legislatiu 5/2015
5, de 30 d’octubre, pel qua
al
s’aprova
a el text re
efós de la Llei de l’ Estatut bà
àsic de l’em
mpleat púb
blic; la Lle
ei
14/2011 , d’1 de juny, de la
a ciència, la tecnolo
ogia i la innnovació; el Conven
ni
col·lecti u de treba
or d’oficine
all del secto
es i despattxos de Caatalunya pe
er als anyss
2017 i 2018
2
(codii de conve
eni núm. 7900037501
1994); i less normes pròpies de
e
l’ICAC.
4.6
6. El contrracte postd
doctoral co
omptarà am
mb clàusule
es addicionnals que concretaran
c
n
els dretss i els deu
ures de les parts, a més
m
dels deures relaccionats a l’apartat 12
2
d’aquesstes Bases.

5.

ó
Retribució

5.1 . La retrib
bució bruta
a del contrracte serà de 1.786,5
56 € menssuals, que la persona
a
contracttada percebrà cato
orze vegad
des l’any, o la paart proporc
cional que
e
correspo
ongui al temps treballlat.
5.2
2. Les vac ances anuals seran d
de 22 dies per cada any
a compleet de serve
ei, o la parrt
c
gui al temp
ps treballat.
proporc ional que correspong
5.3
3. La jorna
ada de treball serà a temps co
omplet a raó
r
de 37, 5 hores effectives de
e
treball a la setman
na, incloso s els desca
ansos marcats per laa llei.

6.

S
Sol·licitud
d

6.1 . Les sol ·licituds s’han d’em plenar d’a
acord amb el modell normalitz
zat que ess
publica en els an
nnexos II i III d’aquestes Bas
ses i que està dispo
onible a la
a
pàgina web
w
de l’IC
CAC (http:://www.icac
c.cat) i a la secretarria de l’Ins
stitut (plaça
a
d’en Ro
ovellat, s/n, 43003 Ta
arragona, telèfon
t
+34
4 977.249. 133). Les sol·licitudss
han d’a nar signad
des per le s persones sol·licita
ants i adreeçades al director de
e
l’ICAC.
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6.2
2. Les sol ·licituds ha
an d’inclou
ure la segü
üent docum
mentació: iimprès de sol·licitud ,
degudam
ment emplenat i sig
gnat (anne
ex II d’aquestes Baases); imprès de less
dades curriculars
c
de la pe
ersona sol·licitant, degudamen
d
nt emplena
at i signa t
(annex III d’aques
stes Basess); i tota la
a documentació espeecificada a l’apartat 7
d’aquesstes Bases.
Aquesta
a documentació es po
odrà prese
entar a la secretaria
s
de l’ICAC i també ess
podrà enviar
e
per qualsevol dels mitja
ans establerts a l’arrticle 16.4 de la Lle
ei
39/2015
5, d’1 d’octubre, de proc
cediment administraatiu comú
ú de less
adminis tracions públiques,
p
com són
n: registre electrònicc de l’administració
ó
pública, oficines de correu postal, re
epresentac
cions diploomàtiques o oficiness
consula rs d’Espa
anya a l’e
estranger, oficines d’assistènncia en matèria
m
de
e
registress, portal per
p
a la p
petició gen èrica de la Generallitat de Ca
atalunya, o
qualsev ol altre que
e estableixxi les dispo
osicions vig
gents.
c tenir en
n
En cas de trametrre la sol·liccitud a través d’una oficina dee correus cal
compte que s’ha de
d fer per correu adm
ministratiu, és a dir, s’haurà de
e presenta r
la docu mentació en
e un sobrre obert i la sol·licitu
ud haurà dde ser registrada pe r
l’oficina de correus fent consstar el dia i hora en què
q
s’ha prresentat la sol·licitud .
Aquest procedime
ent també
é serà vàlid si el registre
r
prresencial d’una
d
altra
a
adminis tració pública creu cconvenientt usar-lo. Per
P asseg urar la gestió de less
sol·licitu
uds presen
ntades per aquest procediment es recom ana enviarr un correu
u
nal@icac.c
electròn
nic a l’adre
eça person
cat adjunta
ant una còòpia de la
a sol·licitud
d
degudam
ment registrada.
6.3
3. La prese
entació de la sol·licit ud implica la plena acceptació d’aquestes
s Bases.
6.4
4. La prese
entació de la sol·licit ud autoritz
za l’ICAC, si
s ho creu convenient, a obteni r
i contra
astar les dades
d
neccessàries de la perrsona sol· licitant am
mb d’altress
organism
mes de l’adminisstració pública, amb
a
l’obj ectiu de resoldre
e
satisfac tòriament la convoca
atòria. En cas que hi hagi dificcultats tècn
niques que
e
impedei xin o dificultin la cesssió de dades, es po
odran requuerir els do
ocuments a
la perso
ona sol·licittant.
6.5
5. La pressentació de
e la sol·liccitud autorritza l’ICAC
C perquè ttrameti a la persona
a
sol·licita
ant per correu
c
ele
ectrònic les comun
nicacions i les no
otificacionss
relacion
nades amb aquesta cconvocatòrria. Les tra
ameses ess faran a l’adreça de
e
correu electrònic
e
indicada a la sol·licitu
ud.

7.

Documenttació que cal adjunttar a la sol·licitud

7.1 . Docume
entació que
e acrediti l es dades curriculars
c
presentaddes en els annexos I I
i III de la sol·licitu
ud. La doccumentació
ó que corrrespon a l’’annex III d’aquestess
Bases es
e presenttarà nume rada d’aco
ord amb la
a relació ddescrita en
n el susdi t
annex, i serà:
7
7.1.1. Foto
ocòpia sim
mple del títol de doctorat
d
(o
o bé del resguard acadèmicc
corres ponent). En cas de ccomptar am
mb més d’u
un títol de ddoctorat, cal
c adjunta r
el títol que la perrsona sol·liicitant cons
sideri més idoni per a la convoc
catòria.
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7
7.1.2. Foto
ocòpia sim
mple dels d ocuments que la persona sol·llicitant con
nsideri méss
idonis per a com
mplir les fu
uncions prròpies del lloc de treeball conv
vocat i que
e
justifiq
quin les dad
des curricu
ulars espec
cificades en els anneexos II i III, com són:
7.1.2.1 . Un sego
on títol de
e doctorat,, en cas que
q
se’n disposi (a
annex II), i
d’altres titulacions
t
acadèmiqu
ues de pos
stgrau (annnex III).
ntació que justifiqui l’activitat in
nvestigadoora indicada a l’annexx
7.1.2.2 . Documen
III.
ció a contrractes, beq
ques, ajud
des i formaació comp
plementària
a
7.1.2.3 . En relac
relaciona
ada amb ll’objecte de
d la conv
vocatòria qque s’hagin inclòs a
l’annex III, s’haurà de presen
ntar les titulacions o eels certifica
ats emesoss
per les in
nstitucionss correspon
nents. En aquesta
a
doocumentac
ció hi haurà
à
de cons
star la insstitució em
missora, el nom co mplet del programa
a
formatiu o activita
at, el nom
mbre d’hore
es o l’asssistència i, si escau ,
l’aprofita
ament.
s o primere
es pàgines
s de les publicacions científique
es quan ess
7.1.2.4 . Portades
pugui de
emostrar l’’autoria o les aporta
acions cienntífiques que
q
s’hagin
n
indicat a l’annex III, o doc
cumentació
ó que puggui justific
car que la
a
publicaciió es troba
a en procés
s d’edició, si escau.
sos per les
s institucionns corresp
ponents, en
n
7.1.2.5 . Titulacions o certif icats emes
el cas d’altres
d
m
mèrits curriiculars que es conssiderin ad
dients amb
b
l’objecte de la convvocatòria i que s’hagin indicat a l’annex III.
a
7.1.2.6 . Només es valora ran les titulacions en el doomini de la llengua
a, catalana
a, espanyo
ola, francessa o italiana i no ess
alemanya, anglesa
n les lleng
gües verna
acles de les persone s sol·licita
ants (annexx
valoraran
III).
7.2
2. Una carrta de motivació en la
a qual la pe
ersona sol·licitant maanifesti el seu
s
interèss
per aco nseguir un
n dels llocss de treball convocats
s i manifessti els seu compromíss
amb la proposta de
d recerca que propo
osa i el tre
eball amb ll’equip de recerca de
e
l’ICAC.
7.3
3. Una bre
eu memòria
a, de màx im 3.000 paraules,
p
on
o la persoona sol·licitant haurà
à
de pressentar la seva
s
propo
osta de re
ecerca. A l’hora de redactar la memòria
a
tindrà en
e compte l’apartat 9
9.4.2 d’aqu
uestes Bas
ses i les líínies i programes de
e
recerca de l’equip de rece
erca de l’ICAC amb què propposa dur a terme la
a
recerca . La seva activitat in
nvestigadorra serà coordinada pper un inve
estigador o
investig adora de nivell
n
R3 o R4 que sigui person
nal investiggador propi o vincula t
a l’ICAC
C i amb qui haurà cconformat la memòria. El perssonal inves
stigador de
e
l’ICAC només
n
pod
drà avalar una sol·lic
citud d’aquesta convoocatòria. La
L memòria
a
només podrà
p
esta
ar escrita e
en una de les llengüe
es següentts: català, espanyol o
anglès.
7.4
4. Fotocòp
pia simple del DNI, NIE o pa
assaport de
d la perssona sol·licitant. Less
persone
es estrangeres que no disposin de NIE han d’addjuntar una
a fotocòpia
a
simple del
d passaport.
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7.5
5. Les pe rsones so
ol·licitants que s’ac ullin als supòsits
s
dd’interrupció que ess
preveue
en en l’apa
artat 3.2 d
d’aquestes
s Bases ha
auran de fer-ho con
nstar en el
e
ció acredittativa.
formularri de la sol·licitud i ad
djuntar la documenta
d
7.6
6. A efecte
es de la va
aloració de
els mèrits només es tindrà en compte la informació
ó
presenta
ada en els
s annexos II i III fins a la data de
d tancameent de la presentació
p
ó
de sol·l icituds. No
o serà posssible actua
alitzar postteriorment les dades
s aportadess
a l’anne
ex III ni afegir docume
entació.
7.7
7. L’ICAC pot requerir, en qua
alsevol mo ment de la
a tramitaci ó de la so
ol·licitud, la
a
docume
entació que conside ri necessà
ària per a verificar el compliment delss
requisitss previsto
os en aq
questa co
onvocatòria
a. La noo aportac
ció de la
a
docume
entació req
querida en
n el termini legalm
ment previsst pot comportar la
a
La informa
suspenssió de la sol·licitud.
s
ació que s’aporti
s
nom
més podrà
à referir-se ,
com a màxim, fins a la d
data de tancament del
d termin i de presentació de
e
sol·licitu
uds.

8.

T
Termini de
e presenta
ació de les
s sol·licitu
uds, inadm
missió i deesistiment

8.1 . El termiini de pres
sentació de
e les sol·lic
cituds serà
à de quinz e dies hàb
bils a parti r
de l’end
demà de la
a publicació
ó de l’anun
nci d’aques
sta convoccatòria al Diari
D
Oficia
al
de la Generalitat
G
t de Catallunya (DO
OGC). Fina
alitzat aquuest termin
ni, es farà
à
pública a la web de l’ICAC
C la relac
ció provisio
onal de sool·licituds admeses i
exclose s a la convocatòriia, amb indicació
i
dels motiuus d’exclu
usió, quan
n
correspo
ongui.
Les per sones sol·licitants exxcloses dis
sposaran d’un
d
terminni de cinc dies
d
hàbils ,
que com
mptaran a partir del dia següent a la pub
blicació dee l’esmenta
ada relació
ó
provisio
onal de sol··licituds ad
dmeses i ex
xcloses, pe
er a esmennar els defectes de la
a
seva so l·licitud; i si
s no ho fan
n es deses
stimarà la sol·licitud.
s
8.2
2. Un cop resolt el te
ermini d’es menes, es farà pública a la webb de l’ICAC
C la relació
ó
definitivva de sol·licituds adm
meses i exc
closes a la
a convocattòria. Prèviament a la
a
concesssió del con
ntracte, l’ad
dministrado
or de l’ICA
AC resoldràà sobre la inadmissió
ó
o el dessistiment de
d les sol ·licituds prresentades
s i ho noti ficarà individualmen t
per corrreu electrònic.
8.3
3. L’incom pliment no
o esmenab le dels req
quisits de la convocaatòria o del termini de
e
presenta
Bases, co
ació de la sol·licitu
ud, establlerts en aquestes
a
omporta la
a
inadmis sió de la
a sol·licit ud. Quals
sevol persona sol· licitant po
ot desisti r
expresssament de la partici pació en la convoca
atòria pressentant un
n escrit de
e
desistim
ment a l’ICA
AC que el ccentre haurà d’accep
ptar.

9.

IInstrucció
ó del proce
ediment i a
avaluació de les sol·licituds

9.1 . La instrrucció del procedime
ent i avaluació de le
es sol·licituuds es farà
à per mitjà
à
d’una Comissió
C
d’Avaluació
d
ó i Selecció (en endavant, C
CAS), pre
esidida pe r
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l’admini strador de l’ICAC, qu
ue actuarà com a òrgan instructtor i tindrà en compte
e
els crite
eris d’avalu
uació i sele
ecció que s’estableixe
s
en en aqueest apartat..
9.2
2. La CAS
S serà nomenada p
pel directo
or de l’ICA
AC i estarrà formada per tress
persone
es: un pres
sident i 2 vvocals que
e seran inv
vestigadorss o investig
gadores en
n
l’àmbit de l’arque
eologia clà
àssica. Els
s vocals de
d la CAS
S pertanye
eran a una
a
instituci ó externa a l’ICAC. Els acords
s es prendran per maajoria simp
ple. A més ,
es nom
menarà una quarta persona, com a se
ecretària, que assis
stirà a less
reunionss de la CA
AS amb veu
u però sen
nse vot. La
a CAS tambbé podrà disposar,
d
s
si
així ho creu conve
enient, de l’assessorrament d’es
specialistees, que acttuaran amb
b
veu però
ò sense vo
ot.
9.3
3. La CAS estudiarà les sol·lic ituds amb la finalitat d’escollir la més adequada alss
objectiu s de la con
nvocatòria..
9.4
4. La valorració de le
es sol·licitu
uds es farà
à sobre un màxim dee 100 puntts i d’acord
d
amb less fases i els
s apartats següents:
9
9.4.1. En la primera
a fase s’avvaluarà els
s mèrits cu
urriculars ppresentats, els qualss
podran
n correspo
ondre a less etapes formatives
f
de grau, postgrau, doctorat o
postdo
octorat, am
mb una pun
ntuació de 0 a 50 punts. L’avalluació d’aq
questa fase
e
es farà
à amb els criteris
c
seg
güents:
9.4.1.1. Titulacions
s acadèm
miques: es valoraran
n les de postgrau i doctoratt,
excepte les que ss’hagin ap
portat com
m a requissit necess
sari per a
presentar--se a la co nvocatòria
a, amb una puntuacióó de 0 a 10 punts;
9.4.1.2. Experiènc
cia investig
gadora i d’altra forma
ació: es vaaloraran la direcció o
participació en proje
ectes de recerca;
r
les beques, ajudes o contractess
aconseguits relacion
nats amb la recerca
a; l’organittzació d’ac
ctivitats de
e
recerca; i les pressentacions a les reunions cieentífiques; amb una
a
puntuació de 0 a 20 punts;
9.4.1.3. Aportacion
ns científiq
ques: es va
aloraran els articles publicats en
e revistess
científique
es (especi alment les
s indexade
es amb faactor d’impacte), elss
llibres o capítols de llibres, i d’altre
es publicaacions derrivades de
e
reunions científiques
c
s; amb una
a puntuació
ó de 0 a 100 punts;
9.4.1.4. Altres mèrits
m
cur riculars com
c
pode
en ser: experiència docen t
universitària, particiipació en activitats de difusióó i transfe
erència de
el
coneixeme
ent, o alttres activitats relacionades aamb l’obje
ecte de la
a
convocatò
òria; amb u
una puntuació de 0 a 5 punts;
engües: es
s valorarà el
e domini dde cadascu
una d’elles ,
9.4.1.5. Coneixements de lle
d’acord am
mb l’aparta
at 7.1.2.6 d’aquestes
d
s Bases; am
mb una pu
untuació de
e
0 a 5 puntts.
9
9.4.2. En la segona
a fase s’a
avaluarà qualitativam
q
ment la pproposta de
d recerca
a
propossada per la persona sol·licitan
nt, amb un
na puntuacció de 0 a 50 punts .
L’avalu
uació d’aqu
uesta fase es farà se
eguint els criteris
c
seg üents:
9.4.2.1. La propos
sta de reccerca: valo
oració de la novetaat i origina
alitat de la
a
proposta, l’impacte en el ca
amp de la recercaa, la clare
edat en la
a
identificac
ció dels ob
bjectius, la
a inclusió d’aspectes
d
s interdisciiplinaris, la
a
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idoneïtat de la me
etodologia, el pla de treball , la programació o
cronogram
ma i el cconeixement dels antecedent
a
ts previs; amb una
a
puntuació de 0 a 15 punts;
9.4.2.2. La viabilitat de la p roposta: el pressupo
ost previst i les poss
sibles fontss
ament; amb
b una punttuació de 0 a 5 punts ;
de finança
gadora quee ha de co
oordinar la
a
9.4.2.3. La idoneïttat de l’invvestigador o investig
proposta i de l'equip
p de recerc
ca de l'ICAC
C al qual ss'adscriurà la persona
a
sol·licitantt per a durr a terme l’activitat
l
investigadoora en rela
ació amb la
a
proposta de
d recerca ; amb una puntuació de 0 a 5 ppunts;
oposta en relació aamb la fo
ormació, la
a
9.4.2.4. L’impacte general de la pro
capacitaciió i el dessenvolupa ment de la carrera investigad
dora de la
a
persona sol·licitant; amb una puntuació
p
de
d 0 a 5 puunts;
d publica
acions cien
ntífiques; amb
a
una puntuació de 0 a 5
9.4.2.5. Previsió de
punts;
f a la forrmació i l’eespecialitz
zació de la
a
9.4.2.6. Activitats previstes pel que fa
persona sol·licitant i els mitjan
ns per a co
ontribuir al desenvolu
upament de
e
la seva ca
arrera inve
estigadora i a l’adquisició de nnoves habiilitats; amb
b
una puntuació de 0 a 5 punts;
xement, dee divulgació científica
a
nsferència del coneix
9.4.2.7. Les activittats de tran
o altres qu
ue estiguin
n relaciona
ades amb la recerca desenvolu
upada en el
e
marc de l’activitat in vestigadorra; amb una puntuaciió de 0 a 5 punts;
nsideracion
ns no prev
vistes en els apartatss anteriors
s, però que
e
9.4.2.8. Altres con
calgui tenir en comp
pte a criterri dels avaluadors o l es avaluad
dores; amb
b
una puntuació de 0 a 5 punts.
9.5
5. No es v aloraran els mèrits q ue no estig
guin acreditats docum
mentalmen
nt.
9.6
6. La CAS
S pot dema
anar a les persones sol·licitantts que apoortin la doc
cumentació
ó
complem
mentària que
q
consid eri necess
sària per acreditar
a
lees dades que
q
figuren
n
en la so
ol·licitud, en
e un term
mini màxim
m de cinc dies
d
hàbilss. Aquesta petició ess
comuniccarà a les
s persone
es interess
sades a través
t
de l’adreça de correu
u
electròn
nic especificada en la
a sol·licitud
d.
9.7
7. Per ava
aluar la se
egona fase
e, la CAS enviarà la memòriaa de la proposta de
e
e les pe
recerca de cada
ascuna de
ersones sol·licitants a dues personess
avaluad ores, que no podra
an ser mem
mbres del personal investigad
dor propi o
vinculat de l’ICAC
C ni del pe rsonal inve
estigador adscrit
a
perrò que hau
uran de se r
especia listes en la
l matèria o línia de recerca de què trracta la proposta de
e
recerca , perquè l’avaluïn se
eguint els criteris
c
i puntuacionss definits en
e l’aparta t
9.4.2 d ’aquestes Bases. A
Aquestes dues
d
pers
sones ava luadores hauran de
e
manifesstar que no
o tenen co
onflictes d’interessos
s per particcipar en l’avaluació i
que no es
e troben en
e alguna de les situacions seg
güents:
9
9.7.1. Ten
nir relació personal
p
o familiar de
e primer grau amb la persona sol·licitant.
9
9.7.2. Havver estat re
ecusat o t enir amistat o enem
mistat maniifesta per la persona
a
sol· licitant,
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9
9.7.3. Ten
nir relació contractua
al, comparrtir projecttes d’invesstigació i col·labora r
conjjuntament en publica
acions en els
e darrers 3 anys o bbé actualm
ment amb la
a
perssona sol·lic
citant.
La perssona avalu
uadora tam
mbé haurà
à d’informa
ar de qua lsevol altrre conflicte
e
d’interèss que cregui oportú a la CAS i renunciar a l’avaluacció, si escau.
Els pun
nts obtingu
uts en aqu
uesta segona avaluació serann igual a la mitjana
a
aritmèticca dels pu
unts assig nats per les persones avaluaddores de la persona
a
sol·licita
ant. Si la puntuació d’ambdue
es persone
es avaluaddores difereix en 30
0
punts o més, es trametrà la
a memòria
a a una te
ercera perssona avalu
uadora que
e
haurà d e complir els
e mateixo
os requisits
s que les persones
p
a valuadores
s anteriors .
Els puntts obtingutts en aquessta fase d’avaluació seran la m
mitjana aritm
mètica delss
punts assignats
a
per les d ues perso
ones avalu
uadores, ssempre qu
ue la seva
a
puntuacció no diferreixi en 30 punts o més.
9.8
8. En cas d’empat en la puntu ació més alta,
a
la CA
AS entrevisstarà a cad
dascuna de
e
les perrsones sol·licitants igualades per a determinar millor els
s mèrits i
assigna rà l’ordre de
d prelació
ó entre elle
es. Si la CAS
C
ho creeu convenient, també
é
podrà entrevistar
e
les person
nes sol·liciitants que hagin obtiingut fins a 10 puntss
de dife rència, co
om a màxxim, respe
ecte a la persona sol·licitant que hag
gi
aconseg
guit la punttuació méss alta. A l’h
hora d’avaluar les perrsones entrevistades ,
la CAS, a més dels mèrits ccurriculars i la propos
sta de receerca, valora
arà la seva
a
autonom
mia, iniciativa, capac itat de pen
nsament independentt, capacita
at d’adquiri r
nous co
oneixementts i capacittat de lideratge.
9.9
9. La punt uació màx
xima de l’e ntrevista serà
s
de 15 punts, qu e s’hauran
n de suma r
als pun ts obtinguts en la v aloració de la resta de mèritss. Si la puntuació de
e
l’entreviista ho req
quereix es podrà sup
perar la pu
untuació m
màxima de 100 puntss
prevista
a en aquesttes Bases..
9.1 0. La CAS
S acordarà una propo
osta de concessió prrovisional ddels contra
actes en la
a
qual ess concretarà el resu
ultat de l’a
avaluació efectuadaa en les dues
d
fasess
d’avalua
ació i en l’e
entrevista, si escau. La proposta de conccessió cons
starà d’una
a
relació ordenada de les pe
ersones so
ol·licitants en funcióó de la suma de less
puntuaccions obtingudes, d’a
acord amb els criteris
s fixats en aquestes Bases. En
n
en cadasc
la relac ió ordenad
da s’espec ificarà la puntuació
p
obtinguda
o
cuna de less
fases d ’avaluació i en l’entrrevista, si escau, i la correspoonent sum
ma total. La
a
CAS prroposarà la concesssió dels dos conttractes a les dues personess
sol·licita
ants que ha
agin obting
gut la millo
or puntuació. Les sol··licituds qu
ue no hagin
n
obtingutt una puntu
uació total de 60 o més
m
punts no podran ser selecc
cionades ni
n
podran formar
f
parrt de la rela
ació de res
serva.
ol·licitants que obtin
nguin el tercer llocc i següe
ents de la
a
9.1 1. Les pe rsones so
classificcació forma
aran la rela
ació de res
serva per a cobrir la renúncia o baixa que
e
es pugu
ui produir de
d les perssones seleccionades en primer i segon llo
oc, d’acord
d
amb el que
q
estableix l’aparta
at 16 d’aqu
uestes Bas
ses i semprre que hag
gin obtingu t
una pun
ntuació total de 60 o més punts (tal com
m es diu a l’apartat 9.10).
9
Si la
a
persona
a sol·licitan
nt que hagii obtingut el
e tercer llo
oc de la claassificació no poguéss
cobrir la
a vacant, el
e dret passsaria a la quarta persona de lla classific
cació, i aixxí
successsivament.
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10. Proposta de conces
ssió provis
sional i al·legacions
s
10..1. La CA
AS publica
arà la pro
oposta de concessió
ó provisio nal dels contractes ,
d’acord
d amb el que
q
estable
eixen els apartats
a
9.10 i 9.11 dd’aquestes Bases. La
a
propossta de concessió s erà public
cada a la web de l’ICAC. A més, ess
comun
nicarà la proposta a les person
nes interes
ssades a ttravés de l’adreça de
e
correu electrònic
c especifica
ada en la sol·licitud.
s
10..2. Les persones
p
sol·licitants
s
s podran presentarr al·legac ions a la
a proposta
a
provisiional de co
oncessió e n un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà
à
de la seva
s
public
cació i com
municació.
10..3. Transccorregut el termini d
de presenttació d’al·legacions la CAS elevarà una
a
propossta de co
oncessió definitiva al director de l’IC
CAC que contindrà
à
acions presentades, si escaau, i el resultat
l’avalu ació de les al·lega
r
de
e
l’avalu ació de les
l
sol·lic ituds, a més
m
d’altrres qüestioons que es puguin
n
consid erar relac
cionades a
amb la co
ontractació de les ppersones sol·licitants
s
s
beneficciàries de la convoca
atòria.

ó de
11. Resolució
b
beneficiàrries

con
ncessió

i

acceptació

de

les

perssones

so
ol·licitants
s

11..1. El dire
ector de l’IC
CAC resold
drà la conc
cessió d’aq
quests conntractes en un termin
ni
màxim
m de sis mesos
m
desp
prés de la
a data de finalitzacióó de presentació de
e
sol·lici tuds. Si transcorre aquest te
ermini sense resolucció expres
ssa, caldrà
à
entend
dre que els
s contracte
es no han estat concedits. Pe r al còmpu
ut d’aques t
termin i no es tind
drà en com
mpte el període transc
corregut enntre la fina
alització de
el
termin i d’al·legac
cions i la p
proposta de concessió definitivva de la CA
AS (aparta t
10.3 d ’aquestes Bases).
11..2. La ressolució de concessió
ó serà definitiva i tindrà en coompte la proposta de
e
concesssió de la CAS.
C
A mé
és de recolllir el núme
ero del DNII, NIE o pa
assaport de
e
les pe
ersones sol·licitants a les quals s’han
n conceditt els contractes, la
a
resolucció de con
ncessió tam
mbé inclourà els núm
meros de D
DNI, NIE o passaporrt
de les persones suplents, que estarran ordena
ades sego ns la punttuació tota
al
obtingu
uda. L’adjjudicació d
del contra
acte, quan correspoongui a re
enúncies o
baixess, es produ
uirà seguin t l’ordre es
stablert en la relació de reserv
va i d’acord
d
amb e l procediment previstt en l’aparttat 16 d’aquestes Basses.
11..3. La ressolució de concessió
ó serà pub
blicada a la web dee l’ICAC. A més, ess
comun
nicarà a le
es person es interes
ssades a través dee l’adreça de correu
u
electrò
ònic especiificada en la sol·licitu
ud.
11..4. Les persones
p
artir de l’endemà de la pu
ublicació i
beneficiàriies, a pa
comun
nicació de la resoluci ó, disposa
aran d’un te
ermini de ddeu dies hàbils
h
per a
compro
ometre’s explícitame
e
ent, en un
n documen
nt signat, a acceptar i compli r
totes l es condicions d’aque
esta convo
ocatòria. Aquest
A
doccument (an
nnex IV) ess
pot ob tenir a la pàgina
p
web
b de l’ICAC
C i a la secrretaria del centre.
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11..5. També
é, i en el mateix
m
term
mini, les pe
ersones so
ol·licitants beneficiàrries que no
o
i
hagin autenticat la docum
mentació p resentada juntamentt amb la sol·licitud
s
l’imprè
ès de dade
es curricula
ars (annexo
os II i III) ho
h hauran de fer a la
a secretaria
a
de l’IC
CAC o pels mitjans previstos
s en la Llei 39/20155, d’1 d’o
octubre, de
e
proced
diment adm
ministratiu comú de les admin
nistracions públiques
s i despréss
tramet re-ho a l’IC
CAC.
11..6. S’ente ndrà que les person
nes sol·licitants bene
eficiàries reenuncien a signar el
e
contra cte si no
o presente
en els do
ocuments d’acceptacció i les fotocòpiess
annexa
ades aute
enticades e
en el term
mini assen
nyalat a l ’apartat 11.4 i 11.5
5
d’aque
estes Base
es. En aqu
uest cas, es
e concedirà el contrracte no atorgat
a
a la
a
person
na sol·licita
ant que fig
guri primerra en la re
elació de reeserva, pe
er ordre de
e
prelaciió i d’acord
d amb el qu
ue estableix l’apartat 9.10 d’aquuestes Bas
ses.
11..7. Contra
a la resolució de con
ncessió les
s persones
s sol·licitannts podran interposa r
recurs d’alçada davant el Consell de
e Direcció de l’ICAC , els acord
ds del qua
al
exhaurreixen la via
v adminisstrativa (article 4.2 dels
d
Estatuuts de l’IC
CAC), en el
e
termin i d’un mes
s a compta
ar a partir de
d l’endem
mà de la reesolució, d’’acord amb
b
el que
e estableix
xen l’article
e 76 de la
a Llei 26/2
2010, del 3 d’agost, de règim
m
i
jurídic i de proc
cediment de les ad
dministracio
ons públiqques de Catalunya
C
l’article
e 122 de la Llei 39//2015, d’1 d’octubre, de proceediment ad
dministratiu
u
comú de
d les adm
ministracion
ns públique
es.
11..8. A parttir de l’en
ndemà de la publica
ació de la
a resolucióó de conc
cessió, less
person
nes sol·liciitants bene
eficiàries disposaran
d
n de quinzze dies hà
àbils per a
signar el contracte.

e les perso
ones contrractades
12. Deures de
cions d’aqu
uesta convvocatòria i les normess
12..1. Deure d’acceptar i complir les condic
d l’ICAC.
de règ im intern de
12..2. Deure de dur a terme le
es activitatts descrite
es en la m
memòria de
d la seva
a
erca.
propossta de rece
12..3. Deure d’incorporrar-se a l’e
equip de recerca
r
de
e l’ICAC o n ha proposat dur a
terme l’activitat investiga dora, que
e serà coordinada per l’investigador o
investi gadora de l’ICAC qu e haurà av
valat la memòria pressentada, d’acord amb
b
el que estableix l’apartat 7..3 d’aquesttes Bases.
12..4. Deure d’incorporar-se a l ’ICAC i complir les normes de segure
etat i salu t
labora l de l’Instiitut, d’acorrd amb el que estab
bleix la Ll ei 31/1995
5, de 8 de
e
novem
mbre, de pre
evenció de
e riscos lab
borals.
12..5. Deure de dema
anar autoriització a l’ICAC per a fer quualsevol modificació
m
,
viatge,, estada, o per a qua
alsevol incidència que
e afecti el ddesenvolupament de
el
contra cte i el pla de treball .
12..6. Deure de col·laborar en el conjunt d’a
activitats generals dee l’Institut i assistir-hi ,
sempre
e que sigui possible.
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12..7. Deure de tenir en comp te la norm
mativa vig
gent sobree drets de
e propieta t
intel·le
ectual que puguin gen
nerar-se du
urant la durada del c ontracte.
12..8. Deure de presen
ntar els in
nformes de
e seguimen
nt del con tracte en els termess
fixats a l’apartat 13 d’aquesstes Bases
s.
12..9. Deure de publica
ar dues ap
portacions científiques que siguuin fruit de la recerca
a
duta a terme en el ma
arc del co
ontracte d’investigad
d
dor o inv
vestigadora
a
postdo
octoral.
12..10. Deure de comun
nicar, si e scau, la renúncia del contractte laboral mitjançan t
escrit motivat
m
adreçat al dirrector de l’Institut.
12..11. Si la p ersona con
ntractada é
és estrangera, haurà d’informarr d’una adreça posta
al
d’un municipi
m
de Catalun
nya que sigui
s
vàlida
a per a nnotificacion
ns i altress
tramesses de dad
des que siigui menes
ster, sempre que no es pugui informar a
través de l’adreça de corre u electròniic, que serà la via preeferent.
12..12. En un annex al contracte
e laboral figurarà
f
la relació d’’aspectes a tenir en
n
compte
e per a la finalització
f
ó del contra
acte de treb
ball.

Seguimen
nt i avaluac
ció de la p
persona co
ontractada
a
13. S
La p
persona co
ontractada serà avalluada periò
òdicament, a fi de ffer un seguiment de
el
com pliment de
els objecttius previsstos en el
e seu contracte dee treball. Els tramss
d’av aluació se ran els seg
güents:
mer informe
e de segui ment corre
espondrà al
a període dde prova i la persona
a
13..1. El prim
contra ctada el presentarà
p
à quinze dies
d
abans
s que aca bin els tre
es primerss
mesoss de contra
t
acte. En aq
questa prim
mera avalu
uació es reevisarà el complimen
c
de less Bases de la convvocatòria i l’adequad
da incorpooració de la persona
a
contra ctada a l’e
equip de re
ecerca de l ’ICAC. A més,
m
s’aproovarà la planificació i
la prog
gramació del
d pla de ttreball de la persona contractadda per als propers 21
1
mesoss. L’informe
e de seguiiment haurrà de ser aprovat
a
peer a la continuïtat de
el
contra cte.
13..2. El seg on informe
e de seguim
ment es prresentarà passats
p
cattorze meso
os de l’inicci
del con
ntracte. En
n aquesta ssegona ava
aluació es revisarà e l complime
ent fins a la
a
data del
d
pla de
e treball fiixat en la primera avaluació. A més, es podran
n
propossar les varriacions al pla de tre
eball que es creguinn oportune
es per a la
a
bona marxa del projecte.. També, es fixaran
n els deuures que la persona
a
contra ctada haurrà de comp
plir de cara
a a la finallització dell contracte
e. L’informe
e
de seg
guiment haurà de serr aprovat pe
er a la continuïtat de l contracte
e.
13..3. El terccer i últim informe de
e seguimen
nt es farà coincidir aamb la finalització de
el
contra cte i revisa
arà el comp
pliment dels deures de
d la persoona contrac
ctada per a
cloure el contrac
cte subscritt. Els deurres s’haura
an fixat en la segona avaluació .
Es dem
manarà a la persona
a contracta
ada el tancament deel seu lloc
c de trebal l
d’acord
d amb allò
ò previst e
en el contrracte laborral subscritt. Un cop resolts elss
deuress per al tancament
t
del contrracte, l’ICA
AC abonaarà la quittança a la
a
person
na contracttada.
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13..4. Els infformes perr al seguim
ment i avaluació del contracte
c
sseran confformats pe r
l’inves tigador o investigad
dora que coordini l’activitat investigad
dora de la
a
person
na contrac
ctada, i co
omptaran amb el vistiplau
v
dee l’administrador de
e
l’ICAC , d’acord amb
a
les se
eves compe
etències. El
E director de l’ICAC aprovarà o
desaprrovarà els informes i les avalua
acions que s’hagin fett.

14. C
Compatib ilitat i gau
udi del con
ntracte
Els contractess postdoctorals d’aq uesta con
nvocatòria només ess podran gaudir
g
una
a
vega
ada i són a temps co
omplet i am
mb dedicac
ció exclusiv
va. A més,, els hi és d’aplicació
ó
el q
que estab leix la Llei 21/198 7, d'incom
mpatibilitats del perrsonal al servei de
e
l’adm
ministració de la Generalitat de Catalunya
a.

15. IInterrupci ons
A pe
etició raona
ada de la persona ccontractada
a, el director de l’ICA
AC podrà concedir
c
la
a
interrrupció tem
mporal del contracte
e perquè pugui
p
dur a terme aactivitats de
d caràcte r
cienttífic incom
mpatibles, a priori, am
mb aquestt contracte. Aquesta interrupció tempora
al
haurrà d’estar motivada
m
i comptar a mb el vistiplau de l’in
nvestigado r o investig
gadora que
e
coorrdini la per sona contrractada i d e l’adminis
strador de l’ICAC. Laa interrupciió tempora
al
del ccontracte no
n podrà su
uperar els sis mesos .

s i revocac
cions
16. Renúncies
16..1. La ren úncia, revo
ocació o ba
aixa que es pugui pro
oduir en ells tres prim
mers mesoss
del co ntracte podrà ser co
oberta per les person
nes sol·licittants que figurin a la
a
relació
ó de reserv
va, d’acord amb l’apartat 9.11 d’aquestes Bases.
16..2. La pe
ersona con
ntractada que renun
nciï al lloc de trebball haurà d’exposa r
aquestta circumsttància de b
baixa volun
ntària en un escrit quue trametrà
à al directo r
de l’IC AC.
16..3. La perrsona que cobreixi la
a renúncia
a (apartat 16.1 d’aquuestes Bas
ses) queda
a
subjeccta a les mateixes
m
co
ondicions de
d la conv
vocatòria i a la durad
da prevista
a
en l’ap
partat 4.3 d’aquestes
d
Bases.
16..4. L’ICAC
C revocarà el contraccte subscrit si la pers
sona contraactada no ha supera t
algun dels inforrmes de sseguiment i avaluac
ció estableerts en l’apartat 13
3
d’aque
estes Bases.

17. Dades de caràcter personal
p
17..1. Amb la
a formalitza
ació i la prresentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants
s
s
acceptten les Ba
ases de la convocatò
òria i done
en el seu consentim
ment per al
a
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tractam
ment de le
es dades de caràcte
er persona
al que sónn necessà
àries per a
prendrre part en la convoccatòria i pe
er a la res
sta de la ttramitació del procéss
selecti u o d’altres actuaccions que se’n deriv
vin, d’acorrd amb la normativa
a
vigent..
17..2. Les d ades de caràcter
c
p
personal que conté la sol·lici tud es tra
actaran en
n
l’activi tat Selecc
ció i proviisió de llo
ocs de tre
eball, ambb les espe
ecificacionss
següen
nts:
17.2.1. Ide
entificació de l’activittat: Selecciió i provisió
ó de llocs dde treball.
17.2.2. Re
esponsable
e del tracctament de dades: Institut C
Català d’A
Arqueologia
a
Clà
àssica (ICA
AC); plaça
a d’en Rove
ellat, s/n, 43003
4
Tarrragona, telèfon (+34 )
97
77 24 91 33
3, info@ica
ac.cat, www
w.icac.cat.
17.2.3. De
elegat de protecció
ó de dade
es: delega
atpd@icacc.cat, Institut Català
à
d’A
Arqueologia Clàssica
a, plaça d’e
en Rovellatt, s/n, 430003 Tarrago
ona, telèfon
n
(+3
34) 977 24
4 91 33.
17.2.4. Fin
nalitat del tractamentt de dades
s de caràctter personaal: selecció
ó i provisió
ó
de
e llocs de trreball mitja
ançant convocatòries públiquess.
17.2.5. Ba
ase jurídica
a: consentiiment, missió realitza
ada en inteerès públic
c previst en
n
el Reial decrret legislatiiu 5/2015, de 30 d’oc
ctubre, pel qual s’aprrova el texxt
reffós de la Llei de l’Esttatut bàsic de l’emple
eat públic.
17.2.6. De
estinataris: publicació
ó a la pàgina web de
e l’ICAC deels tràmits del procéss
de
e selecció, d’acord amb la normativa vigent; les pers
sones que
e
ac cedeixen a la inform
mació per aplicació del
d princippi de public
citat activa
a
pre
evist a la normativa
a de trans
sparència; les adminnistracions públiquess
co mpetents en
e aquest àmbit, en complimen
nt de l’obliggació legal aplicable .
Le
es dades de caràctter person
nal no es transferiraan fora de
d la Unió
ó
Eu
uropea.
17.2.7. Drrets de les
s personess interessa
ades: es podrà
p
acceedir a les dades de
e
ca ràcter perrsonal faccilitades, sol·licitar-n
s
e la rectiificació o supressió ,
posar-se al
a seu tra ctament i sol·licitarr-ne la lim
mitació, en
nviant una
a
op
so l·licitud expressa a in
nfo@icac.c
cat.
ermini de conservaci
c
ó de les dades
d
de caràcter ppersonal: es
e complirà
à
17.2.8. Te
am
mb el ca
alendari de conse
ervació i eliminacció docum
mental de
e
l’A
Administrac
ció de la Ge
eneralitat de
d Catalun
nya.
17.2.9. Re
eclamació: es podrà
à presentar una recllamació addreçada a l’Autorita t
Ca
atalana de Protecció de Dades (www.apdc
cat.cat).

18. C
Carta euro
opea de l’investigad
dor i la inv
vestigadora, Codi d
de conducta per a la
a
c
contractac
ció d’inve
estigadors i investig
gadores, canals
c
de difusió europea de
e
la convoc atòria
18..1. D’acorrd amb la recomanac
r
ció de la Comissió
C
Europea (20005/251/CE
E), d’11 de
e
març de
d 2005 (D
DOUE L75 de 22/03/2
2005), i en complimeent de l’acreditació de
e
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la Hum
man Resources Strate
egy for Res
searchers (HRS4R) ttambé de la
a Comissió
ó
Europe
ea, s’aplica
aran la Ca
arta europe
ea de l’inv
vestigador i la investtigadora, el
e
Codi de
d conduc
cta per a la contrac
ctació de l’investigaador o inv
vestigadora
a
d’aque
esta convo
ocatòria i e
els Principis per a la
a contractaació del personal de
e
l’ICAC (OTM-R Principals
P
ffor the recrruitment an
nd selectionn).
18..2. A més , la convoc
catòria es difondrà a través de
e la Xarxa EURAXES
SS i es farà
à
consta
ar la seva
a adhesió
ó a la in
niciativa europea
e
eenvers els
s refugiatss
Sciencce4Refugee
es.
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C ON VOCATÒRIA
A DE L ’I NS
STITUT C AT
TALÀ D ’A RQUEOLOGIA
R
A C LÀSSIC
CA (ICAC) PER A LA
A
CONT
TRACTACIÓ
Ó DE PERSONAL INVE
ESTIGADOR
R POSTDOCTORAL EN FORMACIÓ
Ó DE 2020
0
( COD
DI 017.69).
A NNEX
X I
RE
ELACIÓ DEL
L PERSONAL
L INVESTIGA
ADOR DE L ’ICAC
’
QUE POT AVALA
AR UNA SOL
L · LICITUD
La m
memòria q ue detalla la propossta de rec
cerca de le
es personees sol·licitants haurà
à
d’esttar conform
mada per un
u investig ador o inve
estigadora de nivell R
R3 o R4 qu
ue pertanyyi
al pe
ersonal invvestigador propi o vin
nculat a l’IC
CAC.
1. A quest inve
estigador o investiga dora nomé
és podrà avalar
a
una sol·licitud
d d’aquesta
a
co
onvocatòria
a.
2. La
a relació del
d personal investig
gador propi o vincula
at a l’ICAC
C que pot avalar una
a
so
ol·licitud éss la següen
nt:
-

Maria Carme
C
Bela
arte Franco
o (ICREA)
Jesús Carruesco
C
García
G
(UR
RV-ICAC)
(URV-ICAC)
José Ign
nacio Fiz Fernández
F
Diana Gorostidi
G
Pi (URV-ICA
AC)
Anna G utiérrez Ga
arcia-More
eno
Ramon Járrega Do
omínguez
Alexand
dra Livarda
a
Jordi Ló
ópez Vilar
Josep Maria
M
Macia
as Solé
Hèctor A.
A Orengo Romeu
Josep Maria
M
Palett Martínez
Marta Prevosti
P
Mo
onclús
Joaquín
n Ruiz de Arbulo
A
Bayo
ona (URV--ICAC)
Pau de Soto Caña
amares

3. P er a més in
nformació es pot con
nsultar la web
w
de l’ICA
AC (http://w
www.icac.c
cat).
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C ON VOCATÒRIA
A DE L ’I NS
STITUT C AT
TALÀ D ’A RQUEOLOGIA
R
A C LÀSSIC
CA (ICAC) PER A LA
A
CONT
TRACTACIÓ
Ó DE PERSONAL INVE
ESTIGADOR
R POSTDOCTORAL EN FORMACIÓ
Ó DE 2020
0
( COD
DI 017.69).
A NNEX
X II
I MP
PRÈS DE SO
OL · LICITUD
Dad
des d’ident ificació de la persona
a que prese
enta la sol·licitud
Nom
m

Primer ccognom

DNII/NIE/Passa
aport

Gènere :
Dona
a
Home
Telèfon mòbil

Telè
èfon fix
Adr eça postal
Nom
m de la via, número i
pis

Segoon cognom
ment
Dataa de naixem
No binari

Població
ó i país

Adreeça de corre
eu electròni c
Codii postal

Dad
des acadèm
miques del títol de doc
ctorat (Bas
ses 3 i 7 de la convocattòria)
Títo
ol de la tesi doctoral
Dat a d’aprovacció de la tes
si doctoral

Univers
sitat

Títo
ol de la sego
ona tesi doc
ctoral (si esscau)
Dat a d’aprovacció de la seg
gona tesi
docctoral (si esccau)

Univ
versitat

c
ó
Nottificació i comunicaci
Accepto re
ebre les no
otificacions i comunica
acions electròniques ddels actes administrattius
rela
acionats am
mb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic eespecificada
a a les dad
des
d’id entificació de
d la person
na que pressenta la sol·licitud.

Dec
claració
D’accord amb e l que estableixen les B
Bases de la convocatòria, declaro qque:
nhabilitat o inhabilitad
da per sen tència ferm
ma per a l’ exercici de
e les funcio
ons
No estic in
p
públiques, ni
n he estat separat o separada per resolució discipliinària del servei
s
de cap
c
a dministració
ó pública;
N
No pateixo cap
c
malaltia
a o discapaccitat física que
q
m’impedeixi dur a tterme el contracte;
Tinc dispon
nibilitat d’in
ncorporació en un term
mini màxim de tres m
mesos des de
d la data de
c oncessió de
el contracte;
Són certess i complettes les dad
des d’aques
sta sol·licitud, així coom tota la documenta
ació
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a nnexa, i em
m comprome
eto a comp lir les condicions espe
ecificades a la convoca
atòria si obttinc
e l contracte.

Auttorització
A
Autoritzo l’I CAC a consultar dura nt la vigènc
cia de la so
ol·licitud less meves dades person als
e
en altres ad
dministracio
ons o orga nismes, a fi de comprovar que compleixo els requisitts i
ccondicions establerts en la convvocatòria. En
E cas que
e hi hagi ddificultats tècniques
t
q
que
i mpedeixin o dificultin la cessió d
de dades, em
e comprom
meto a aporrtar la docu
umentació que
q
sse’m requerreixi.

Doc
cumentació
ó annexa
Adju
unto la docu
umentació següent:
s
A
Annex III. Dades
D
curric
culars
F
Fotocòpia s imple del títol de docto
orat o bé de
el resguard acadèmic
a
coorresponent (Base 7.1 .1)
Fotocòpies simples dels docume
ents que acreditin les
s dades cu rriculars es
specificadess a
l ’annex III (B
Base 7.1.2)
C
Carta de mo
otivació (Ba
ase 7.2)
M
Memòria de
e la proposta
a de recerca
a conformad
da per un in
nvestigador o investiga
adora de
ll’ICAC (Basse 7.3)
D
Declaració i documenta
ació justifica
ativa de l’am
mpliació de terminis peer maternitat, paternitatt,
m
malaltia gre
eu, accidentt o atenció a persones en situació de dependèència (Base
e 3.2)
F
Fotocòpia s imple del DNI, NIE o p
passaport

Pro
otecció de dades
d
de ca
aràcter perrsonal
Less dades de caràcter personal que
e conté la sol·licitud es
e tractarann en l’activitat Selecciió i
provvisió de lloccs de treball, amb les e
especificacio
ons següents:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Identificacció de l’activ
vitat: Seleccció i provisió
ó de llocs de treball.
Responsa
able del trac
ctament de d
dades: Institut Català d’Arqueolog
d
gia Clàssica (ICAC); pla
aça
d’en Rov ellat, s/n, 43003 Ta
arragona, telèfon (+34
4) 977 244 91 33, info@icac.ccat,
www.icac. cat.
Delegat de
d
protecc
ció de dad
des: deleg atpd@icac.cat, Instituut Català d’Arqueolo gia
Clàssica, plaça d’en Rovellat,
R
s/n
n, 43003 Ta
arragona, te
elèfon (+34)) 977 24 91 33.
Finalitat del
d tractame
ent de dad
des de carà
àcter personal: selecc ió i provisió de llocs de
treball mitjjançant con
nvocatòries públiques.
Base juríd
dica: consen
ntiment, misssió realitza
ada en interès públic pprevist en el
e Reial deccret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octub
bre, pel qua
al s’aprova el text refóós de la Lle
ei de l’Esta
atut
bàsic de l’’empleat públic.
Destinatarris: publicac
ció a la pà
àgina web de
d l’ICAC dels
d
tràmitss del procés
s de seleccció,
d’acord amb
a
la normativa vige
ent; les pe
ersones que accedeixxen a la in
nformació per
p
aplicació del principi de publiccitat activa previst a la normativva de trans
sparència; les
administra
acions públiques comp etents en aquest
a
àmbit, en complliment de l’o
obligació le gal
aplicable. Les dades de caràcterr personal no
n es transfe
eriran fora dde la Unió Europea.
E
Drets de les persone
es interessa
ades: es po
odrà accedir a les daddes de carà
àcter perso nal
facilitadess, sol·licitar--ne la rectifiicació o sup
pressió, opo
osar-se al seeu tractame
ent i sol·licittarne la limita
ació, envian
nt una sol·li citud expressa a info@
@icac.cat.
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8.
9.

Termini co
onservació de les dad es de caràc
cter personal: es compplirà amb el
e calendari de
conservacció i eliminació docume
ental de l’Ad
dministració de la Geneeralitat de Catalunya.
C
Reclamac ió: es pod
drà presenttar una rec
clamació adreçada a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (www.apdca
at.cat).

Sol ·licito
Ser admèss o admesa
a a la convvocatòria i declaro qu
ue són certtes totes le
es dades que
q
cconsigno, que
q
compleixo les cond
dicions exig ides per a treballar
t
a ll’ICAC i les assenyalad
des
e
especialme nt a la conv
vocatòria.
A
Així mateix , dono el meu
m
consen
ntiment per al tractame
ent de les m
meves dade
es de caràccter
personal pe
p
er a prendre
e part en la
a convocatò
òria i per a la resta de tramitació del procés de
sselecció, d’ acord amb la normativa
a vigent.
Llocc, data i sig natura de la
a persona ssol·licitant

Sr. Director de
e l’Institut Català d’Arrqueologia Clàssica
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C ON VOCATÒRIA
A DE L ’I NS
STITUT C AT
TALÀ D ’A RQUEOLOGIA
R
A C LÀSSIC
CA (ICAC) PER A LA
A
CONT
TRACTACIÓ
Ó DE PERSONAL INVE
ESTIGADOR
R POSTDOCTORAL EN FORMACIÓ
Ó DE 2020
0
( COD
DI 017.69).
A NNEX
X III
I MP
PRÈS DE LES
S DADES CU
URRICULAR
RS DE LA PERSONA SOL
L · LICITANT
Dad
des d’ident ificació de la persona
a sol·licitan
nt
Nom
m

Prime
er cognom

Segon cog
gnom

DNII/NIE/Passa
aport

1. Tiitulacions acadèmiqu
a
es
Es vvaloraran le
es titulacions acadèmiq
ques de pos
stgrau i docttorat, exceppte les que són
s
requisitt
neccessari per a poder-se presentar a la convoca
atòria; amb una puntuacció de 0 a 10
1 punts
(Ba se 9.4.1.1)
Va
aloració*
Docc.
núm
m.

Títtol

Institució

Dataa

S/N

Pu
unts

Note
es

*Aqu
uestes colum
mnes no s’ha d’emplen ar, estan re
eservades per a la CAS
S.

2. Experiènc
cia investig
gadora i altrra formació
ó
Es vvaloraran la
a direcció o participació
ó en projecttes de recerrca; les beq ues, ajudes
s o contract es
aco
onseguits re lacionats am
mb la recercca; l’organittzació d’activitats de reecerca; i les
s
pressentacions a reunions científiquess; amb una puntuació de
d 0 a 20 puunts (Base 9.4.1.2).
9
La n
numeració dels
d
documents ha de sser correlattiva a l’apartat anterior..
Valoració*
V
Docc.
núm
m.

xperiència,
Títol o nom de l’ex
form
mació o altra activitat

Instiitució

Data
d’inici

D
Data
fi nal
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*Aqu
uestes colum
mnes no s’ha d’emplen ar, estan re
eservades per a la CAS
S.

3. A
Aportacions científiqu
ues
Es vvaloraran e ls articles publicats
p
en revistes cie
entífiques (e
especialmennt les index
xades amb
facttor d’impactte), els llibre
es o capítolss de llibres,, i d’altres publicacions
p
s derivades de reunionss
cien
ntífiques; am
mb una puntuació de 0 a 10 punts (Base 9.4.1.3).
La n
numeració dels
d
documents ha de sser correlattiva a l’apartat anterior..
Valoració*
Docc.
núm
m.

d la publica
ació o
Títol i referència de
aportació científica

Institució

Dataa
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*Aqu
uestes colum
mnes no s’ha d’emplen ar, estan re
eservades per a la CAS
S.

4. Altres mèrrits curriculars
Es vvalorarà l’exxperiència docent
d
unive
ersitària, la participació
ó en activitaats de difusió i
tran
nsferència del
d coneixem
ment, i d’alt res activitatts relacionades amb l’oobjecte de la
a convocatò
òria;
amb
b una puntu
uació de 0 a 5 punts (B ase 9.4.1.4).
La n
numeració dels
d
documents ha dess ser correla
ativa a l’apa
artat anterioor.
Valoració*
Docc.
núm
m.

Títol o nom del mèrrit curricular

Inst itució

Data
d’inici

D
Data
ffinal
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*Aqu
uestes colum
mnes no s’ha d’emplen ar, estan re
eservades per a la CAS
S.

5. Coneixeme
ent de lleng
gües
Es vvalorarà el coneixemen
c
nt i domini d
de cadascun
na de les lle
engües, am b una puntu
uació de 0 a 5
pun
nts. Per esta
ablir el nivelll de coneix ements se seguirà
s
el Marc
M
Europeeu Comú de
e Referència
a per
a le
es llengües (MECR) del Consell d’E
Europa; am
mb una puntu
uació de 0 a 5 punts (B
Base 7.1.2.6
6).
La n
numeració dels
d
documents ha de sser correlattiva a l’apartat anterior..
Valoració*
V
Docc.
núm
m.

Títol o certificat
c

Institució

Nivelll

S/N

Punts

N otes

*Aqu
uestes colum
mnes no s’ha d’emplen ar, estan re
eservades per a la CAS
S.
Lloc, data i sign atura de la persona so
ol·licitant

Sr. D
Director de l’Institut Català
C
d’Arq
queologia Clàssica
C
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C ON VOCATÒRIA
A DE L ’I NS
STITUT C AT
TALÀ D ’A RQUEOLOGIA
R
A C LÀSSIC
CA (ICAC) PER A LA
A
CONT
TRACTACIÓ
Ó DE PERSONAL INVE
ESTIGADOR
R POSTDOCTORAL EN FORMACIÓ
Ó DE 2020
0
( COD
DI 017.69).
A NNEX
X IV
I MPRÈS D ’ A
ACCEPTACIÓ
Ó DEL CONT
TRACTE
Dade
es d’identifficació de la persona que accep ta el contra
acte
Nom

Primerr cognom

DNI/ NIE/Passap
port

Segon ccognom
NASS

Dade
es bancàrie
es on la persona bene
eficiària vo
ol rebre els pagament de la nòmiina
Nom de l’entitat bancària
Número
N
IBAN
N del comptte bancari

ACCEPTACIÓ
C

D
DE LA PERSO
ONA BENEFIC
CIÀRIA DE :

1. L
La resoluci ó de conce
essió del ccontracte la
aboral temporal de pe rsonal inve
estigador en
n
fformació (co
odi 017.69) (Base 11).
2. E
Els deures de les perso
ones contra
actades (Base 12) que són:
1
12.1. Deure
e d’acceptar i complir les condicions d’aque
esta convoccatòria i les normes de
e
règim intern de l’ICAC.
1
12.2. Deure
e de dur a terme
t
les acctivitats des
scrites en la
a memòria dde la seva proposta de
e
recercca.
1
12.3. Deure
e d’incorporrar-se a l’eq
quip de rec
cerca de l’ICAC on haa proposat dur
d a terme
e
l’activvitat investig
gadora, que
e serà coorrdinada per l’investigaddor o inves
stigadora de
e
l’ICAC
C que haurrà avalat la
a memòria presentada
a, d’acord amb el qu
ue estableixx
l’aparrtat 7.3 d’aquestes Basses.
1
12.4. Deure
e d’incorporrar-se a l’IC
CAC i comp lir les norm
mes de seguuretat i salu
ut laboral de
e
l’Instittut, d’acord
d amb el q
que estable
eix la Llei 31/1995, d e 8 de no
ovembre, de
e
preve
enció de risc
cos laboralss.
1
12.5. Deure
e de deman
nar autoritzzació a l’IC
CAC per a fer qualsevvol modifica
ació, viatge
e,
estad a, o per a qualsevol in
ncidència q ue afecti el desenvoluupament del contracte i
el pla de treball.
1
12.6. Deure
e de col·lab
borar en e l conjunt d’activitats
d
generals
g
dee l’Institut i assistir-hi ,
semp re que sigui possible.
1
12.7. Deure
e de tenir en
e compte la
a normativa
a vigent sob
bre drets dee propietat intel·lectua
al
que puguin
p
generar-se dura nt la durada
a del contra
acte.
1
12.8. Deure
e de presen
ntar els info
ormes de se
eguiment de
el contractee en els term
mes fixats a
l’aparrtat 13 d’aqu
uestes Base
es.
1
12.9. Deure
e de publica
ar dues apo rtacions cie
entífiques qu
ue siguin fruuit de la rec
cerca duta a
terme
e en el marc
c del contraccte d’investigador o inv
vestigadora postdoctoral.
1
12.10.Deure
e de comun
nicar, si es cau, la renúncia del contracte
c
laaboral mitjançant escri t
motiv at adreçat al
a director d
de l’Institut.
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1
12.11.Si la persona contractada é
és estrangerra, haurà d’’informar d’ una adreça postal d’un
n
municcipi de Catalunya que
e sigui vàlid
da per a notificacions
n
s i altres trrameses de
e
dadess que sigui menester, ssempre que
e no es pugu
ui informar a través de l’adreça de
e
correu
u electrònic
c, que serà lla via preferrent.
1
12.12.En un
n annex al contracte
c
lab
boral figurarà la relació
ó d’aspectess a tenir en compte pe r
a la fi nalització del
d contracte
e de treball .
Docu
umentació annexa al document d’acceptac
ció (Base 11
1.5)
persones so
Les p
ol·licitants beneficiàrie
b
es que no hagin autentticat la docuumentació presentada
p
junta
ament amb la sol·licitud
d i l’imprès de dades curriculars
c
(annexos II i III) ho hau
uran de fer
a la secretaria de l’ICAC o pels mi tjans previs
stos en la Llei 39/20 15, d’1 d’o
octubre, de
proce
ediment ad ministratiu comú de le
es adminis tracions pú
úbliques i ddesprés tram
metre-ho a
l’ICA
AC.
Docu
umentació a autenticar, si escau:
Fo
otocòpia sim
mple del títo
ol de doctorrat o bé del resguard ac
cadèmic co rresponent;;
Fo
otocòpia sim
mple del DN
NI, NIF o pa
assaport de la persona sol·licitant;
Fo
otocòpies s imples dels
s documentss aportats a les dades curriculars (annex III).
Lloc, data i sign atura de la persona qu
ue accepta el
e contracte

Sr. D
Director de
e l’Institut Català d’Arrqueologia
a Clàssica
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