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Resolució del director de I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual
s'adjudiquen quatre contractes d'investigadors novells per a|2015 (codi 017.411

Atesa la resolució del director de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual s'aproven les
bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador novell per al 2015 (Codi 017.41)
de 30 de desembre de 2015.

Atès I'acord de la Comissió d'avaluació iselecció (CAS) de la convocatòria de I'ICAC per a la contractació
de personal investigador novell per al 2O15 sobre la proposta provisional de concessió de 4 contractes
laborals de 30 de juny de 2016.

Atès I'escrit d'al'legacions a la proposta provisional de la CAS sobre la proposta de concessió de 4
contractes laborals presentat pel Sr. Raúl Aranda González amb registre d'entrada d'11 de juliol de 2016.

Atès I'escrit d'al'legacions a la proposta provisional de la CAS sobre la proposta de concessió de 4
contractes laborals presentat per la Sra. Xana Garcia Arévalo amb registre d'entrada de 14 de juliol de
2016.

Atesa la comunicació del Sr. Marc Soler López sobre la seva renúncia a la concessió provisional d'un dels
contractes de la convocatòria de l'lCAC, anteriorment esmentada, amb registre d'entrada d'11 de juliol de
2016.

Atès que els candidats seleccionats en la proposta provisional de concessió han complimentat els
requisits establerts a la base 10.3 i10.4 de la convocatòria, llevat del candidat seleccionat que ha
renunciat la concessió d'un contracte.

Atesa la proposta de resolució definitiva de la Comissió d'avaluació i selecció de la convocatòria de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per a la contractació de personal investigador novell per al
2015 sobre I'adjudicació definitiva de 4 contractes de treball de 14 de setembre de 2016.

Vist el que estableix la base 11 d'aquesta convocatòria sobre la concessió de contractes d'investigadors
novells.

l, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes, com a director, per I'article 14 dels Estatuts de
l'lnstitut, ien 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 de2O02,

RESOLC:

Primer. Estimar parcialment les al.legacions presentades
de 2016 amb un increment de 0,4 punts en la 2a Fase
17,104.

pel Sr. Raúl Aranda González el dia 11 de juliol
d'avaluació, amb una nova puntuació total de

Segon. Desestimar les al'legacions presentades per la Sra. Xana Garcia Arévalo el dia 14 de juliol de
2016.

Tercer. Que el president de la Comissió d'Avaluació i Selecció traslladi als candidats anteriorment
esmentats la valoració feta de les seves al.legacions.

Quart. Concedir provisionalment un lloc de treball al Sr. Raúl Aranda Gonzâlez, primer candidat de la
relació de candidats de reserva, atesa la renúncia del Sr. Marc Soler López.

Ginquè. La concessió del lloc de treball al Sr. Raúl Aranda González, queda condicionada a la
presentació de la documentació d'acceptació del lloc de treball establerta a la base 10.3 de la
convocatòria de contractació de personal investigador novell per al 2015.

Sisè. La puntuació global de I'avaluació definitiva dels candidats és la següent:
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Setè. Adjudicar els contractes de la convocatòria susdita als candidats següents:

Relació de candidets seleccionats lbâse 9.71

Cognons i nom Equip de recercr Puntuació
olohal

1 lanicka. Julie tvbd¡ Orientâl l8 66C

lodríouez [Vlartorell Francesc Arõ Cristiânâ '17 05F

Prades Painous. ¡/brc GIAP 17 367
4 Aranda González. Raúl ArPA 17 104

Vuitè. La relació definitiva de candidats de reserva serà la següent:

Relació de candidats de reserva lbase 9.1'lI

Cognons i nom Equip de recerca
Puntuació

Globâl
1 )edrola Solans, Carla SETOPANT 16 50(

lamuña Pardo. David Protohistòria 16 09t
farc¡a Arévelo Xâne GIAP 16 09t
lôls Senet lvân AECI\iIA 15 98t

4 louzas Sabater, l\ilarc AECIVIA 15.52t
,/artín Serrano. Pere fvlanel ftiledi Oriental 15.20f
\tienza Fuente Javier ArPA 1472-,
:ernánciez Pinô lvân Arô Crist¡âna 14.57(

Novè. Notificar aquesta resolució als candidats participants d'aquest procés de selecció idonar-ne la
publicitat que estableix la base 11.3 de la convocatòria.

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 l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica) en el termini d'un mes a comptar a partir de I'endemà
de la resolució, d'acord amb I'art. 115 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de règim jurÍdic de les
administracions públiques iel procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

lftst¡tut Ca
Joan Gómez Pa

Tarragona, 15 de setembre de 2(116
(G017.41- Resolució adjudicació definitiva crN15.

Punfuâció dlotlâl de l'âvâhrâció ldhfirâc¡ó mày¡mâ ,ô ñr rñtqì
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obtlnguts en

fa 2a Fase
d'avaluacló
(ndtJana 2

avalrÉalôÉl

Puntuacló
global

Jenicka. Julia Ârledi Oriental I 081 o È7t 't8 66t
ìodriouez f\rartorell. Francesc Aro Cr¡stiânâ I 75f I 20( 7 95f
Prades Painous. fvlarc GIAP I 11; I 25( 17 361

kande González Raúl ArPA 8,22( È A7! 17.104 4
Pedrola Solans Cerlâ SETOPANT 7 ?5( 9.25( 16 50Í
lamuña Perdo Dâvid Prôtôhistòr¡e 8.67( 7.42! 16 09t
3ârcíâ Arévalo Xene GIAP 6 84f 9.25( 16.09i
lots Serret lvân AFCMA I 25( 7 73( 'f 5 98É 7
louzas Sabater, lvlarc AECIv'lA 9,05S 6 46f 15 524
Vlarl¡n Sêrrâno Pere l\/ânel f\/edi, oriental 6.97( I 23( 15 20Ê

\tienza Fuente, Jav¡er ArPA 7 97i 6 75( 14 721
:emández Pino, lven Aro Cristiana 7 70¿ 6 871 14 57ç
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