Reso
olució dell director de l’Instittut Català d’Arqueo
ologia Clàsssica (ICA
AC) per la
a

qua l s’aprov
ven les bases
b
de
e la conv
vocatòria per a laa contrac
ctació de
e
pers
sonal inv estigadorr postdoc
ctoral en formació
f
de 2020 (Codi 017
7.69)
Atès que en el Pla d’actua
ació de l’ICA
AC 2014-20
020 es prev
veu la contrractació d’in
nvestigadorss
postd
doctorals;
que des de l començam
Vist q
ment de la sseva activita
at, l’Institut Català d’Arrqueologia Clàssica
C
(en
n
enda
avant ICAC)) ha convoc
cat llocs de
e treball perr a investiga
adors amb l’objectiu de
d promoure
e
proje
ectes i progrrames de re
ecerca de l’IInstitut;
Atès que en el programa d’actuació
d
d
de l’ICAC pe
er a l’any 2020 es prevveu la conv
vocatòria de
e
contrractes laborrals tempora
als per a pe
ersonal inve
estigador postdoctoral een formació
ó (CIP);
Atès que l’articlle 14 g) dels Estatuts de l’ICAC, estableix que
q
el direcctor podrà contractar
c
e
el
perso
onal laborall temporal que,
q
d’acord
d amb el pre
essupost ap
provat sigui menester i que l’article
e
19.4 de les Ba ses d’execució pressu
upostària per al 2020,, estableix que en els
s contractess
laborrals tempora
als s’especificarà llur fiinalitat i termini;
Vist el que esta
ableix l’article 8, enverss la tramitació ordinària, de la Insstrucció 2/18, de 17 de
e
setem
mbre de 20
018, sobre la contracttació labora
al temporall a l’Institutt Català d'Arqueologia
a
Clàsssica;
Atès el certifica
at d’existència de crèd
dit de l’adm
ministrador de l’ICAC ddel dia 3 d’abril
d
sobre
e
aque
esta convoccatòria i qu
ue no escau
u la resta de tràmits per a la inncoació de l’expedien t
perq uè la convo
ocatòria s’inclou en el p
programa d’actuació de
e 2020;
I, d’a
acord amb les compe
etències qu
ue tinc atrib
buïdes com
m a directoor per l’article 14 delss
Estattuts de l’Insstitut i en ús
s de la dele gació de co
ompetències
s atorgada ppel Consell de Direcció
ó
de l’IInstitut Cata
alà d’Arqueo
ologia Clàsssica a la dirrecció de l’IC
CAC, aprovvada el dia 11
1 d’abril de
e
2002
2,

RES OLC:
Prim
mer. Aprova r les bases
s de la con
nvocatòria per
p a la contractació dde dos lloc
cs de treballl
temp
poral de perrsonal inves
stigador posstdoctoral en
e formació de 2020 (ccodi 017.69
9), les qualss
s’ann
nexen a la present
p
reso
olució.
Sego
on. Publicarr un anunci al Diari Ofiicial de la Generalitat
G
de
d Catalunyya d’aquesta
a resolució i
les b
bases annexxades. La documentac
d
ció completa
a de la conv
vocatòria ess publicarà a la pàgina
a
web de l’ICAC ( http://www.icac.cat).
Terc
cer. L’impor t global mà
àxim d’aque
esta convoc
catòria per als
a anys 20020, 2021 i 2022 és de
e
137.7
701,41 € i correspon a les aplica
acions econ
nòmiques dels pressuppostos ordin
naris anualss
segü
üents:
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Aplic
cació
econò
òmica

202
20
(set. - des.)

2021
1

2022
o.)
(ge. - ago

Total

D/131..0001.1

16.6
674,56

50.023
3,68

37.517,76 104.216,000

D/160..0001.4

5.1 52,44

15.457
7,32

11.592,99

32.202,755

D/226..0007

2
250,00

250,000

D/230..0001.2

7
750,00

750,000

D/230..0001.2

2
282,66

Total

23.1 09,66

282,66
66
65.481
1,00

49.110,75 137.701,441

La co
oncessió de
els contractes queden sotmesos a l’existència de crèdit adequat i suficient
s
pe r
derivadess dels co ntractes en
finan
nçar les obligacions
o
e
els exeercicis pre
essupostariss
corre
esponents. L’ICAC podrà ampliarr o disminu
uir la dotac
ció pressuppostària perr a aquesta
a
convvocatòria en
n funció de les dotacion
ns pressupo
ostàries i/o dels resultaats produïts
s en la seva
a
execcució.
Tamb
bé es podrà
à reduir tota
alment o pa
arcialment aquesta
a
previsió econòòmica pluriennal, com a
consseqüència de
d les restrriccions que
e es derivin
n del comp
pliment delss objectius d’estabilita t
presssupostària i sostenibilittat financera
a.

ats podran interposar recurs d’alççada davan
Conttra aquesta resolució els
e interessa
nt el Conselll
de D
Direcció de l’Institut Català d’Arq
queologia Clàssica,
C
els
s acords deel qual esg
goten la via
a
admiinistrativa (a
art. 4.2 dels
s Estatuts d
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica) en
e el termin
ni
d’un mes a com
mptar a partir de l’endem
mà de la resolució, d’a
acord amb eel que estab
bleix l’article
e
76 d e la Llei 26
6/2010, del 3 d’agost, d
de règim jurídic i de prrocediment de les adm
ministracionss
públiiques de Catalunya
t
C
i l’article 12
22 de la Llei
L
39/2015
5, d’1 d’octtubre, de procedimen
p
admiinistratiu co mú de les administraci
a
ions públiqu
ues.

Jose
ep M. Palett Martínez
Dire ctor
Tarr agona, 1 de
d juny de 2020
(017.6
69-Res. convo
ocatòria CIP20
0.docx jpe)
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