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Relació de llocs de treball aprovada en la reunió del Consell de Direcció de l’ICAC 
del dia 19 de desembre de 2019 per al 2020 
 
 
1. Es presenta a aprovació la Relació de llocs de treball de l’ICAC (RLT) d’acord amb la 

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el qual estableix a l’article 74 que “les 
administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions 
de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, 
almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos 
o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments són públics”. 

 
2. La RLT és un instrument de planificació de Recursos Humans que conté els llocs de 

treball de naturalesa estructural de l’ICAC, no formen part de la RLT els llocs de treball 
de caràcter temporal vinculats a l’execució de projectes o ajuts, els indefinits, ni els 
contractats per vacants o substitucions que no ocupin llocs  de la RLT. 

 
3. A nivell formal, la RLT es presenta com un document tabular on es relacionen tots els 

llocs de treball, detallant-se en una estructura de columnes, la següent informació per 
a cada lloc de treball: 

1. Destinació és la unitat organitzativa a la que està adscrit el lloc de treball: Àrea, 
Equip de recerca, Secció, Servei cientificotècnic. 

2. Lloc de treball és el nom del lloc i, si procedeix, amb la descripció de la singularitat 
que pugui tenir (responsable o polivalent). Un lloc responsable és aquell que pel 
seu contingut o condicions especifiques es distingeix de la resta de llocs de la seva 
categoria i que té responsabilitats de coordinació en la destinació on es està 
destinat. Un lloc polivalent és aquell en què les funcions assignades no cobreixen 
la totalitat de la seva jornada laboral i, per tant, és necessari completar aquestes 
amb altres funcions entre les compreses dins la mateixa categoria professional. 

3. Codi és el número assignat a al lloc de treball quan es va crear 

4. Dotació es el nombre de places del lloc de treball 

5. Règim jurídic pot ser: alt càrrec (AC), laboral especial (LE), laboral (L) 

6. Classificació pot ser: personal investigador sènior (R4), personal dels serveis 
cientificotècnics (SC), personal de formació avançada (FA) i personal de gestió i 
suport a la recerca (GS). 

7. Categoria pot ser: investigador (I3, I2, I1 i I0), tècnic superior (A3, A2, A1 i A0), 
tècnic mitjà (B3, B2, B1 i B0), tècnic especialista o administratiu (C3, C2, C1 i C0), 
auxiliar tècnic o auxiliar administratiu (D3, D2, D1 i D0) i subaltern, peó o 
agrupacions professionals (E3, E2, E1 i E0). 

8. Complement pot ser: de subdirector (CS) o de responsabilitat (CR).  

9. Provisió pot ser: concurs de mèrits (CM) o càrrec estatutari (CE) 

10. Ocupació pot ser: ocupada (O), ocupada interinament (OI), vacant (V), excedència 
(E). 
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11. Dedicació pot ser: temps complet (TC) o a temps parcial (TP) 

12. Horari pot ser: matí continuat (HC), partit entre matí i tarda (HP), horari especial 
(HE)  

 
 

 
 
 
Tarragona, 28 de gener de 2021 
(01-RLT2020.docx jpe) 

 

Lloc de treball Codi Dotació
Règim 
jurídic Classificació Categoria Complement Provisió Ocupació Dedicació Horari

Director/a (article 13 dels Estatuts) -- 1 AC R4 I CE O TC HE

Secretaria de Direcció Tècnic/a mitjà/na de suport a la direcció 
(polivalent) 017.5 1 L SG B1 CM OI TC HC

Àrea de Recerca
Subdirector/a (article 15 dels Estatuts) -- 1 L R4 I CS CE V TC/TP HE

Arqueologia del Paisatge (GIAP)
Investigador/a sènior especialitzat/da en 
l'arqueologia del paisatge 017.18 1 L R4 I2 CM O TC HE

Poblament i Territori en Època Romana
Investigador/a sènior especialitzat/da en 
arqueologia de les zones rurals d'època romana 017.17 1 L R4 I2 CM O TC HP

Alimentació, Economia i Comerç al Món Antic (AECMA)
Investigador/a sènior especialitzat/da en els 
instrumenta d'època romana 017.20 1 L R4 I2 CM O TC HP

Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana
Investigador/a especialitzat/da en arqueologia de 
les ciutats romanes 017.19 1 L R4 I2 CM O TC HP

Serveis Cientificotècnics
Centre de Documentació i Biblioteca

Tècnic/a especialista de documentació 
(responsable) 017.28 1 L SC C1 CR CM O TC HC

Tecnologies de Documentació Gràfica
Tècnic/a superior dibuixant 017.13 1 L SC A2 CM O TC HP
Tècnic/a mitjà/na dibuixant 017.12 1 L SC B3 CM O TC HP
Auxiliar de documentació gràfica 017.32 1 L SC D1 CR CM O TC HC

Àrea de Formació Avançada
Administratiu/va de gestió de la formació 
avançada (polivalent) 017.36 1 L FA C1 CM O TC HC

Àrea de Gestió i Suport a la Recerca
Administrador/a (article 16 dels Estatuts) -- 1 LE GS A CE O TC HE

Secció de Comunicació i Publicacions
Tècnic/a superior de comunicació i publicacions 017.11 1 L GS A2 CM OI TC HC

Secció de Gestió Econòmica
Administratiu/va de gestió econòmica i serveis 
generals (reponsable) 017.6 1 L GS C1 CR CM O TC HC
Administratiu/va de gestió econòmica 
(reponsable) 017.30 1 L GS C1 CR CM O TC HC

Secció de Personal i Gestió Juridicoadministrativa
Administratiu/va de gestió de personal i relacions 
jurídiques (responsable) 017.27 1 L GS C1 CR CM O TC HC

Secció de Serveis Generals
Auxiliar de serveis generals i gestió econòmica 017.31 1 L GS D2 CM O TC HC

Secció de Suport a la Recerca i Activitats
Tècnic/a superior de suport a la recerca 017.26 1 L GS A3 CM OI TC HC

Administratiu/va de gestió de la recerca i difusió 017.45 1 L GS C2 CM O TC HC
Secció de TIC i Audiovisuals

Tècnic/ca especialista d'informàtica i audiovisuals 
(responsable) 017.34 1 L GS C1 CR CM O TC HC

Àrea, secretaria, servei 
científic o secció 


