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Resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) sobre l’aprovació 

de l’oferta d’un lloc de treball indefinit vinculat a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics (Codi 

017.123). 

Atès que en el marc del programa d’estudis arqueomètrics l’Institut compta amb la Unitat d’Estudis 
Arqueomètrics, en endavant UEA, per dur a terme diversos projectes i estudis en els quals aplica 
tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics (amb un accent especial en els 
materials lapidis, ornamentals o de construcció) per proporcionar una interpretació en clau 
arqueològica dels resultats. Per dur a terme aquesta activitat, l’ICAC requereix de personal tècnic 
superior que participi en les activitats de recerca de la UEA i que tingui el coneixement necessari 
en l’àmbit de l’arqueologia clàssica i de la geologia; 
 
Vista la resolució de l’administrador de l’ICAC, del dia 26 d’octubre de 2022, d’incoació de l’expedient 
pel qual es proposa l’oferta d’un lloc de treball indefinit amb dedicació a temps parcial vinculat a 
la UEA (Codi 017.123); 
 
Vist el certificat d’existència de crèdit, del dia 26 d’octubre de 2022, que permet la contractació 
d’una persona amb la categoria, dedicació i durada exposades en la proposta anteriorment 
esmentada; 
 
Atès el que estipula la Instrucció 3/22, de 15 de setembre de 2022, sobre la contractació laboral 
indefinida i la de durada determinada a l’ICAC, en especial el que estableix l’article 9, i l’article 
23bis de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació modificada per la 
Llei 17/2022, de 5 de setembre; 
 
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 l’oferta del lloc de treball indefinit amb dedicació a temps parcial vinculat a la 
UEA, referenciat en l’antecedent, la qual s’annexa a la present resolució. 
 
Segon. El procediment administratiu de contractació que s’aplicarà serà el que estableix la 
Instrucció 3/22, de 15 de setembre de 2022, sobre la contractació laboral indefinida i la de durada 
determinada a l’ICAC, en especial el que estipula l’article 9 sobre l’oferta pública. El codi del 
procediment serà el 017.123. 
 
Contra aquesta resolució les persones interessades 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’ICAC) en el termini d’un mes a comptar a partir de 
l’endemà de la resolució, d’acord amb l’art. 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 
Josep Maria Palet Martínez 
Director 
 
Tarragona, 27 d’octubre de 2022 
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