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Resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per la 
qual s’aproven les bases de la convocatòria per a la provisió d’un lloc de 
treball fix de suport a la direcció (polivalent) (codi 017.100) 

 
 
Atès que en la relació de llocs de treball de l’ICAC figura un lloc de treball fix de tècnic mitjà, 
nivell B1, de suport a la direcció (polivalent) no cobert que va ser aprovat en la reunió del 
Consell de Direcció del dia 21 de juliol de 2004 i modificat en la reunió del susdit Consell del 
dia 27 de juny de 2019; 
 
Vist que aquest lloc de treball fou publicat en l’Oferta d’ocupació pública de l’ICAC corresponent 
a l’any 2019 (DOGC Núm. 8033 – 31/12/2019); 
 
Atès que en la reunió del susdit Consell del dia 27 de juny de 2019, aquest autoritzà el director 
de l’ICAC perquè dugués a terme els tràmits corresponents per a la provisió del lloc de treball 
referenciat després de la publicació de la corresponent oferta d’ocupació pública. A més, 
acordà que el director resoldrà la concessió de la convocatòria corresponent i el contracte 
laboral fix; 
 
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 provisió d’un lloc de treball fix de suport 
a la direcció (polivalent) (codi 017.100), 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). 
 
 
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. 
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