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Resolució del director de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
s'esmena les bases de la convocatòr¡a i es modifica el termini
contractes d'investigadors novells per al2O15 (codi 017.41)

(ICAC) per la
de concessió

qual
dels

Atès que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica ha publicat la resolució d'aprovació de les
bases de la convocatòria pública per a la contractació de personal investigador novell per al
2015 (Codi 017 .41), DOGC 7046 de 27 de gener de 20'16

Atès que s'ha observat una errada en la puntuació qualitativa del pressupost (base 9.4.2.4), en
concret aquesta: figura "1,5 punts sobre 10" en lloc d"'1 punt sobre 10"

Atès que en el punt onzè relatiu a la concessió dels contractes d'investigador novell estipula que
el director de l'ICAC resoldrà la concessió d'aquests contractes en un termini màxim de 120 dies
hàbils després de la publicació de I'anunci al DOGC i que un cop transcorregut aquest termini
sense resolució expressa, caldrà entendre que els contractes sol'licitats no han estat concedits

Atesa la impossibilitat tècnica de tramesa, en el termini establert per la Comissió d'Avaluació i

Selecció, de les avaluacions qualitatives efectuades pels experts avaluadors d'acord amb el que
recull el punt 9.6. de la convocatòria esmentada

l, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes, com a director, per l'article 14 dels Estatuts
de l'lnstitut, i en ús de la delegació de competències que foren delegades al director pel Consell
de Direcció de l'ICAC en la seva reunió del dia 11 d'abril de 2002,

RESOLC:

Primer. Modificar la base 9.4.2.4 amb el redactat següent: "Pressupost previst de les despeses i

de les fonts de finançament possibles (màxim 1 punt sobre 10);"

Segon. Ampliar el termini de resolució i concessió dels contractes d'investigador novell per al
2015 (017.41)fins al 30 de setembre de 2016

Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al taulell d'anuncis de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, donar trasllat a la Comissió d'Avaluació i Selecció i als candidats de la
convocatòria.

Quart. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el
Consell de Direcció de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, els acords del qual esgoten la via
administrativa (art.4.2 dels Estatuts de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica) en el termini
d'un mes a comptar a partir de I'endemà de la resolució, d'acord amb l'art. 115 de la Llei
3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment

Tarragona, 20 de maig de 201ô
(G017 41- Resolució ajornament termini resolució ClN15.doc mpr)

per la Llei 411999, de 13 de gener.

Joan Gómez Pallarès
Director
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