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Resolució del director de l'lnstitut Gatalà d'Arqueologia clàssica (IGAG) per la
ér a la contractació de

Atès que en el Pla d'actuaciÓ de l'lcAC 2014-2020 es preveu la formació d'investigadors en

l'etapa Predoctoral;

Vistquedesdelcomençament.dela.sevaactivitat,l'lnstituthaconvocatajudesperpromoure
la formació d,investigadors aml l,objectiu d'ajudar a preparar iesis doctorals en el marc dels

projectes i programeé de recerca de I'lnstitut;

Atès que en el programa d'actuació de l'lnstitut català d'Arqueologia clàssica per a I'any

201b es preveu la cänuocatòria de contiactes laborals temporals peia personal investigador

novell (ClN);

Atèsque|,actuaIpromociódecontractesperala^.formaciód'investigadorSenl,etapa
predoctoral s'acabaîà-en els primer. t".ãt åe t'any 2016 ique cal donar-li continuTtat per

lotprii 
"1. 

indicadors del Pla d'actuació de I'ICAC;

Atèsquel'articlel4g)delsEstatutsdel'lcAC,estableixqueeldirec.tor.podràcontractarel
personal laboral t",.'.'Ëåoi que, d'acord amb el pr"r.upori aprovat sigui menester i que la

Base 17 de l'execució del pr"r.upor'-t i"-ZOf S estableìx q'" 
"n 

eis contractes laborals

Érnõor"lt s'especificarà llur finalitat i termini;

l, d,acord amb les competències. que tinc atribuTdes com a director per l'article 14 dels

Estatuts de 
'rnstitut 

i en ús de ra deregia"io o" competències atorgada pei conseil de Direcció

de 
'rnstitut 

catarà d,Arqueorogia crasJl;;i"-iii""ãio J" r'rcAc,ãprovada et dia 11 d'abril de

2002,

RESOLG:

Primer. Aprovar les bases de la convocatòria per a la contractació de 4 llocs de treball

temporal O" persãÀai investigado,' nouãiip"t át ZOtS' les quals s'annexen a la present

resolució.

Segon.PublicarunanuncialDiarioficialdelaGeneralitatdeCatalunyad'aquestaresoluciói
de les bases annexades. La documentació completa "t 

publi""à al taúler d'anuncis de I'ICAC

i å iã peg¡na web (http://www icac'cat)'

Tercer. L',import global màxim per aquesta convocatoria per als anys 2016'2017'2018 i2019

és de g13.oo4,zi € a càrrec o" rer-ãpricacions econåmiques i dels pressupostos anuals

ordinaris següents:

Aplicació
econòmica 2016 2017 20'18 201 I Total

131 .0001 .2 37.014,22 60.482,34 60.482,34 73.897,48 231 876,37

160.000',| .5 14.953,50 23 925,60 23.525,60 8.972,10 71.776.80

226 0011 2.183.68 2.183,68 2.1 83,68 6.551.04

220.0001 .3
2.800,00 .2.800.00

Total 54.151 ,40 86.591 ,62 86 591,62 85 669,58 313.004,21

Pld,enRoVellat,s/n,43oo3Talragonâ.Telèfong77249133.Fax977224401.wwWlcac'cat.¡nfo@icaccat.ClFS-4300033-J

1deZ



IETEJ IEIhhh

ACa
lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

La concessió dels contractes queda sotmesa a l'existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades dels contractes en I'exercici pressupostari corresponent.
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.

Quart. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el

Consell de Direcció de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, els acords del qual esgoten la

via administrativa (art. 4.2 dels Estatuts de I'lnstitut Català d'Arqueologia) en el termini d'un
mes a comptar a partir de l'endemà de Ia resolució, d'acord amb l'article 115 de la Llei
3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
pro ratiu comú, modificada per la Llei 411999, de 13 de gener.

t--

Joan Gómez Pallar
Director

Tarragona, 30 de desembre de 2015
(01 7.41-Res. convocatòria ClNlS.docx jpe)
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