Resolució del director e. f. de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) sobre la
proposta per a una contractació laboral temporal d’interinitat per vacant
Atès en la reunió del Consell de Direcció de l’ICAC de 27 de juny de 2019, es va aprovar la
modificació de la relació de llocs de treball de l’Institut i que en l’esmentada relació consta el lloc
de treball de tècnic/a superior de suport a la recerca, que actualment està vacant, amb
dedicació a temps complet, categoria A3, a l’Àrea de Gestió i S uport a la Recerca, Secció de
suport a la recerca i activitats;
Atès que aquest lloc de treball consta a la relació de llocs de treball de l’Institut i dotada de
pressupost, cal cobrir-lo per mitjà d’un contracte laboral temporal d’interinitat per vacant;
Vista la resolució de l’administrador de l’ICAC, del dia 6 de setembre de 2019, d’incoació de
l’expedient pel qual es proposa la contractació del lloc de treball d e tècnic/a superior de suport a
la recerca (Codi 017.58);
Vist el certificat d’existència de crèdit, del dia 5 de setembre de 2019, que permet la
contractació d’una persona amb la categoria, dedicació i durada exposades en la proposta
anteriorment esmentada;
Atès el que estipulen els articles 10 i 13 de la Instrucció 2/18, de 17 de setembre, sobre la
contractació laboral temporal a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica;
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 sus dits
Estatuts;

RESOLC:
Primer. Aprovar l’oferta de treball per cobrir una plaça de tècnic/a superior de suport a la
recerca (Codi 017.58), amb categoria A3, dedicació a temps complet de 37,5 hores efectives de
treball a la setmana i amb una retribució bruta anual de 33.005,28.- €. La modalitat contractual
serà laboral temporal d’interinitat per vacant.
Segon. El procediment administratiu de contractació que es seguirà serà el que estableix la
Instrucció 2/18, de 17 de setembre, sobre la contractació la boral temporal a l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica, concretament l’article 10 sobre contractació simplificada.
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, 12 de setembre de 2019
(G017.58 – Resolució director CLT-TSSR 0919.docx mpr)

Pl. Rovellat, s/n 43003 Tarragona. Tel. 977 24 91 33. http://www.icac.cat info@icac.cat CIF: S-4300033-J

