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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 al Grup d’Investigació en Arqueologia del 

Paisatge (GIAP) (Codi 017.142). 

Atesa la proposta del director del Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP) del dia 
20 de febrer de 2023 que manifesta la necessitat de la contractació laboral  d’una persona 
arqueozoòloga que gestioni les activitats cientificotècniques en el camp de l’arqueozoologia 
vinculades a les línies de recerca del Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP) ; 
 
Vista la resolució de l’administrador de l’ICAC , del dia 20 de febrer de 2023, d’incoació de l’expedient 
pel qual es proposa l’oferta d’un lloc de treball indefinit amb dedicació a temps complet vinculat 
al GIAP (Codi 017.142); 
 
Vist el certificat d’existència de crèdit , del dia 20 de febrer de 2023, 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, 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 la Llei 9/2022, de 21 de desembre, de la ciència; 
 
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’Inst itut 
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 complet vinculat al 
GIAP, 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 017.142. 
 
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, 21 de febrer de 2023 
(G017.142 Resolució director OTT-Arqueozoologia GIAP.docx jpe) 

http://www.icac.cat/
mailto:info@icac.cat

