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 investigador predoctoral de 2021 (CODI 017.70)
Atès que en el Pla quadriennal d’actuació de l’ICAC 2021-2024 es preveu la contractació
d’investigadors predoctorals;
Vist que des del començament de la seva activitat, l’Institut ha convocat ajudes per promoure
la formació d’investigadors amb l’objectiu d’ajudar a preparar tesis doctorals en el marc dels
projectes i programes de recerca de l’Institut;
Atès que en el programa d’actuació de l’ICAC per a l’any 2021 es preveu la convocatòria de
contractes laborals temporals per a personal investigador predoctoral (CIN);
Atès que l’article 14 g) dels Estatuts de l’ICAC, estableix que el director podrà contractar el
personal laboral temporal que, d’acord amb el pressupost aprovat sigui menester i que l’article
19.4 de les Bases d’execució pressupostària per al 2020, estableix que en els contractes
laborals temporals s’especificarà llur finalitat i termini;
Vist el que estableix l’article 8, envers la tramitació ordinària, de la Instrucció 1/20, d’1 d’octubre
de 2020, sobre la contractació laboral temporal a l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica;
Atès el certificat d’existència de crèdit de l’administrador de l’ICAC del dia 20 de maig sobre
aquesta convocatòria i que no escau la resta de tràmits per a la incoació de l’expedient perquè
la convocatòria s’inclou en el programa d’actuació de 2021;
I, d’acord amb les competències que tinc atribuïdes com a director per l’article 14 dels Estatuts
de l’Institut i en ús de la delegació de competències atorgada pel Consell de Direcció de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica a la direcció de l’ICAC, aprovada el dia 11 d’abril de 2002,
RESOLC:
Primer. Aprovar les bases de la convocatòria per a la contractació de dos llocs de treball
temporal de personal investigador predoctoral de 2021 (codi 017.70), les quals s’annexen a la
present resolució.
Segon. Publicar un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta resolució i
les bases annexades. La documentació completa de la convocatòria es publicarà a la pàgina
web de l’ICAC (http://www.icac.cat).
Tercer. L’import global màxim d’aquesta convocatòria per al període dels anys 2021 a 2025 és
de 197.656,00 € i correspon a les aplicacions econòmiques dels pressupostos ordinaris anuals
següents:
Aplicació
econòmica
D/131.0001.2 i
D/160.0001.5

2021
(oct. - des.)
10.793,56

D/226.0007

350,00

D/226.0011

1.091,06

D/220.0001.3
Total

2022

2023

2024

2025
(gen. - set.)

43.174,22

43.945,20

49.149,23

43.459,16

190.521,37

1.091,06

1.091,06

1.091,06

1.713,74

6.077,98

44.265,28

45.036,26

50.240,29

45.172,90

197.656,00

350,00

706,65
12.941,27

Total

706,65
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La concessió dels contractes queden sotmesos a l’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades dels contractes en els exercicis pressupostaris
corresponents. L’ICAC podrà ampliar o disminuir la dotació pressupostària per a aquesta
convocatòria en funció de les dotacions pressupostàries i/o dels resultats produïts en la seva
execució.
També es podrà reduir totalment o parcialment aquesta previsió econòmica pluriennal, com a
conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

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 el que estableix l’article
76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Director
(017.70-Res. convocatòria CIN21.docx jpe)
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