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Bases de la convocatòr¡a de l'lnstitut Català d'Arqueologia Glàssica
(ICAC) per a la concessió de beques d'iniciació a la recerca (BlR) en el
camp de I'arqueologia clàssica per al 2016 (Codi 012.10)
1. Objecte
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L'objecte d'aquesta convocatòria de I'ICAC és la concessió de beques d'iniciació a la
recerca (BlR) en el camp de l'arqueologia clàssica a estudiants del Màster en
Arqueologia Clàssica organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Rovira i Virgili i l'lCAC, per tal de completar la seva formació avançada
mitjançant la col'laboració en equips de recerca de l'ICAC i, alhora, permetre'ls
acréixer els seus coneixements pràctics en el món de l'arqueologia clàssica. Aquestes
beques s'adscriuen a I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (plaça d'en Rovellat, s/n,
Tarragona).

Les beques d'iniciació a la recerca (BlR) constaran de dues etapes. La primera es
destinarà a la col'laboració en projectes dels equips de recerca de l'lCAC. La segona
etapa es destinarà a l'elaboració del treball fi de màster que el becari haurà de
presentar en el Màster en Arqueologia Clàssica en què estarà matriculat i que estarà
relacionat amb I'equip de recerca en què col.labori.
2. Nombre de beques
El nomþre màxim de beques que es poden concedir són

L

3. Sol.licitants
Els sol'licitants hauran de complir els requisits següents:

3.1. Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Arqueologia, Història, Història
de l'Art o d'altres títols universitaris equivalents i haver finalitzat aquests estudis amb
posterioritat a l'1 de gener de 2011.

3.2. A més, el sol'licitant haurà d'estar matriculat en el Màster en Arqueologia
Clàssica organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira

i

Virgili i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica en el moment d'acceptació de la beca.
4. Durada

La primera etapa de la beca s'iniciarà a partir de l'1 de febrer de 2017, amb una
dedicació de 160 hores, que s'hauran de complir en un termini màxim de 2 mesos
consecutius. Aquesta etapa s'acabarà, com a molt tard, el dia 31 d'agost de 2017. La
segona etapa es durà a terme fins a l'acabament del curs acadèmic 2016-2017 del
Màster en Arqueologia Clàssica. Les etapes de la beca estan definides en la base 1a
d'aquesta convocatòria.
Pl d'en Rovellat, s/n,43OO3Tarragona. Telèfon g77 2491 33.Faxg77 224401. Micaccat.

info@icac

cat. CIF S-4300033-J 1 de 17

lLl¡-Jt¡-l
bhb

TCACÐ
In¡titut

Català
d'Arqueologla Clàg¡ica

5. lmport i afiliació a la Seguretat Social
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L'import íntegre de les beques és de 2.000 euros i els becats seran donats d'alta a la
Seguretat Social, en aplicació del Reial decret 149312011, durant la primera etapa de
la beca destinada a la col'laþoració en projectes dels equips de recerca de l'lCAC. La
segona etapa de la beca es considera que té caràcter exclusivament lectiu.

6. Sol.licitud
Les sol'licituds s'hauran emplenar d'acord amb el model normalitzat que es publica en

2 d'aquestes bases i que està disponible a la pàgina web de l'lcAc
(http://www.icac.cat) ia la secretaria del centre (pl.d'en Rovellat, s/n,43O03
Tarragona; tel. (+34) 977 24 91 33, fax (+34) 977 22 44 O1). Aquestes sol.licituds
hauran d'anar signades pels candidats i adreçades al director de l'lcAC.
l'annex

M

La

documentació que hauran

de presentar els candidats serà la

sol'licitud

normalitzada (annex 2) i els documents especificats en la base 7 de la convocatòria.
Aquesta documentació es podrà enviar per correu ordinari o es podrà entregar
personalment a la secretaria de l'lnstitut. També es podrà fer arribar per qualsevol
dels mitjans establerts a l'article 38 de la Llei 3011992, de 20 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pêrò
llavors caldrà que el sol'licitant ho comuniqui a l'ICAC per fax o bé per correu
electrònic a beques@icac.cat.

7. Documentació que cal adjuntar a la sol.licitud

7.1. Fotocòpia de l'expedient acadèmic personal detallat del grau o llicenciatura en
què apareguin les qualificacions obtingudes en forma de suspens (S), aprovat (A),
notable (N), excel'lent (E) i matrícula d'honor (MH), la data d'obtenció de les
qualificacions, el nombre de convocatòries exhaurides, amb la nota mitjana calculada
d'acord amb els criteris que s'especifiquen al Reial decret 11251200| de 5 de
setembre.

7.2. Fotocòpia del títol de grau

o

llicenciatura

corresponent.

o bé del resguard acadèmic

7.3. Fotocòpia de la documentació pertinent que l'acrediti estar matriculat en el Màster
en Arqueologia Clàssica.

7.4. Currículum del sol'licitant especificant la formació complementària relacionada
amb l'objecte de la convocatòria i el dominlde llengües, és a dir, el nivell de
competència oral i escrita. Junt amb el currículum s'annexaran les fotocòpies dels
certificats acreditatius dels mèrits al. legats.

7.5. Una carta de presentació d'un professor universitari o investigador especialitzat
en el camp de I'arqueologia clàssica que aporti informació sobre el sol.licitant. La
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persona que signi la carta no podrà ser membre de l'ICAC ni pertànyer a cap equip de
recerca de l'lCAC.

û

7.6. El candidat haurà d'escollir i prioritzar quatre opcions de les beques ofertes en
l'annex 1, iutilitzarà la sol'licitud per presentar la seva petició.

7.7. El candidat emplenarà la sol.licitud de l'annex 2 per donar compte de les
qüestions següents:

7.7.1. Que està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració
General de l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya;
7.7.2. Que no pateix cap malaltia o defecte f ísic que li impedeixi desenvolupar
les activitats de la beca;

7.7.3. Que no està sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir
subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions;

.7.4. Que autoritza l'ICAC perquè li trameti per correu electrònic les
comunicacions i les notificacions en relació a aquesta convocatòria. El candidat
comunicarà a l'ICAC l'adreça electrònica on vol rebre els correus.
7

7.8. Fotocòpia del DNl, NIF o passaport del sol'licitant.
8. Termini de presentació de les sol.licituds, la inadmissió

iel desistiment

El termini de presentació de les sol'licituds serà de 10 dies hàbils a partirde l'endemà
de la publicació de l'anunci d'aquesta Resolucio al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC). Finalitzat el termini de presentació de sol.licituds, es farà públic a
la web de l'ICAC i al tauler d'anuncis de la secretaria del centre la relació provisional
de sol'licituds admeses iexcloses a la convocatòria, amb indicació dels motius
d'exclusió de cada cas. Els sol'licitants exclosos disposaran d'un termini de 5 dies
hàbils, que comptaran a partir del dia següent a la publicació de l'esmentada relació,
per esmenar els defectes de la seva sol'licitud isi no ho fan, es desestimarà la
sol'licitud.
Posteriorment, es farà pública a la web de l'ICAC i a la secretaria del centre la relació
definitiva de sol'licituds admeses iexcloses al procés de selecció. A més iprèviament
a la concessió de les beques, l'administrador de l'ICAC resoldrà sobre la inadmissió o
el desistiment de les sol'licituds presentades i ho notificarà individualment per correu

L'incompliment de requisits no esmenables o del termini de presentació de la
sol licitud que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol.licitud.
Qualsevol persona sol'licitant pot desistir expressament de la seva sol.licitud de
subvenció presentant un escrit de desistiment a l'ICAC i aquest l'ha d'acceptar.
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9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol'licituds
9.1. La instrucció del procediment iavaluació de les sol.licituds dels candidats es farà
per mitjà d'una Comissió d'Avaluació i Selecció, presidida per l'administrador de
l'lCAC, que actuarà com a òrgan instructor i tindrà en compte els criteris d'avaluació i
selecció que s'estableixen en aquest apartat.
9.2. La Comissió d'Avaluació i Selecció serà nomenada pel director de I'ICAC iestarà
formada pel president i pels vocals següents: un representant del Consell Científic
Assessor de l'ICAC o un investigador d'una institució aliena a l'ICAC i un tècnic en
sistemes d'avaluació d'una institució externa a l'lCAC. A més, es nomenarà una
persona com a secretària, que assistirà a les reunions de la Comissió amb veu, però
sense vot.

i Selecció estudiarà les propostes amb la finalitat
d'escollir les més adients als objectius de la convocatòria, al perfil dels candidats i a
la bona marxa dels equips de recerca afectats.
9.3. La Comissió d'Avaluació

9.4. Els criteris d'avaluació i selecció dels candidats per a la concessió de les beques
de recerca (BlR) seran els següents:

L

La nota mitjana de l'expedient acadèmic personal del grau o llicenciatura

(màxim 6 punts sobre 10).

2. Els mèrits curriculars, inclosa la formació complementària
3.
4.

(cursos, beques
obtingudes, beques Erasmus, etc.) (màxim 2 punts sobre 10).
El domini de llengües (màxim 0,8 punts sobre 10).
Els coneixements específics i l'experiència relacionada amb les investigacions
dels equips de recerca que assumiran la tutoria de les beques ofertes, d'acord
amb l'annex 1 (màxim 1,2 punts sobre 10).

9.5. La Comissió d'Avaluació iSelecció pot demanar a les persones sol.licitants que
aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les
dades que figuren en la sol'licitud, en un termini màxim de 5 dies hàbils. Aquesta
petició es comunicarà a les persones interessades a través del correu electrònic
especificat pel candidat en la sol.licitud.
Només s'avaluaran els mèrits presentats en el currículum que estiguin acreditats els
certificats acreditatius del mèrit al.legats

i Selecció acordarà una proposta provisional de
concessió de les beques en la qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada i
constarà d'una relació ordenada dels candidats en funció de la suma de les
9.6. La Comissió d'Avaluació

puntuacions obtingudes, d'acord amb els criteris f ixats

en aquesta base de la

convocatòria.

9.7. En cas d'empat, precediran en la relació ordenada dels candidats aquells que
hagin obtingut la puntuació més alta en la puntuació de l'expedient acadèmic del grau

o llicenciatura (criteri 9.4.1. de la convocatòria). En el cas que persisteixi l'empat de
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puntuacions entre els candidats aspirants, la Comissió d'Avaluació i Selecció
realitzarà una entrevista personal amb cadascun dels candidats igualats en punts per
determinar més adequadament els mèrits i assignarà l'ordre de prelació entre ells.
trÞ

9.8. Només es podran concedir 2 beques per a cada equip de recerca. La proposta
f d'ad.¡udicació de les beques seguirà l'ordre de prelació dels candidats i després l'ordre
sT de les beques escollides pel candidat.
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9.9. El nombre màxim de beques aprovades no podrà superar

el nombre

de beques

Ë 9' afarfoc
ofertes an
en la
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convocatòria.
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9.10. La Comissió d'Avaluació iSelecció elaborarà una relació de reserva entre els
cand¡dats que no hagin estat seleccionats per cobrir les renúncies que es puguin
produir entre els becaris seleccionats. Per a la prelació d'aquesta relació de reserva
se seguirà els mateixos criteris que en la relació de les beques aprovades.
10. Proposta de resolució provisional

10.1. La Comissió d'Avaluació i Selecció publicarà la proposta provisional de
concessió de les beques en la qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada
en una relació ordenada dels candidats en funció de la suma de les puntuacions
obtingudes, d'acord amb els criteris fixats en la convocatòria, ila relació de reserva.
Aquesta proposta serà publicada a la web de l'ICAC i al tauler d'anuncis de la
secretaria del centre. A més, es comunicarà a les persones interessades a través del
correu electrònic especificat pel candidat en la sol.licitud.
10.2. Els interessats podran presentar al'legacions a la proposta provisional de
concessió en un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la seva publicació i
comunicació. La Comissió d'Avaluació iSelecció avaluarà les al.legacions
presentades i les trametrà al director de l'ICAC per a la resolució.

10.3. Els potencials beneficiaris, a partir de l'endemà d'aquesta publicació i
comunicació, disposaran d'un termini de 10 dies hàþils per comprometre's
explícitament, en un document signat, a acceptar i complir totes les condicions
d'aquesta convocatòria. Aquest document (annex 3) es podrà obtenir a la pàgina web
de l'lnstitut o a la secretaria del centre.
10.4. També ien el mateixtermini, els potencials beneficiaris hauran de compulsarles
fotocòpies annexades a la sol'licitud a la secretaria de I'ICAC o les hauran de
compulsar pels mitjans previstos en la Llei 3011992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú,
difieada+e+ la+lei 4/1999,4eJ¡¡e g€ne+-ì d esp rés{rametre'les a+l€^€

10.5. S'entendrà que renuncien a la beca atorgada els beneficiaris que no hagin
presentat el document d'acceptació i les fotocòpies annexades degudament
compulsades en el termini assenyalat a l'apartat 10.3. Llavors es concedirà la beca no
atorgada a la persona sol'licitant que figuri primer en la relació de reserva per ordre
de puntuació.
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11. Concess¡ó de les beques d'iniciació a la recerca (BlR)
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11.1. El director de l'ICAC resoldrà la concessió d'aquestes beques en un termini
màxim de 60 dies hàbils després de la publicació de l'anunci al DOGC. Un cop
transcorregut aquest termini sense resolució expressa, caldrà entendre que le s
beques sol.licitades no han estat concedides.

11.2.La resolució de concessió, a més de recollir la relació dels sol'licitants als quals
i nomenar els corresponents tutors, inclourà una relació,
ordenada per puntuació, dels candidats suplents per cobrir les renuncies o baixes que
puguin haver-hi. L'adjudicació de les beques corresponents a renuncies o baixes es
produirà seguint l'ordre establert en la relació de reserva. En la resolució de

s'ha concedit la beca

concessió també es resoldran les al.legacions presentades.

11.3. La resolució serà publicada a la web de l'ICAC ial tauler d'anuncis de la
secretaria del centre. A més, es comunicarà a les persones interessades a través del
correu electrònic especificat pel candidat en la sol.licitud.
11.4. Contra la resolució expressa de concessió o denegació, 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 l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica) en el termini d'un mes a comptar a
partir de l'endemà de la resolució, d'acord amb l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 411999, de 13 de gener.
12. Obligacions del beneficiari
12.1. Acceptar les condicions d'aquesta convocatòria
l'ICAC pugui establir.

iles normes de règim intern que

12.2. Comunicara l'ICAC la data d'inici de la col.laþoració en projectes dels equips de
recerca de l'ICAC ila data d'acabament d'aquesta col.laboració per mitjà d'un escrit
amb el vistiplau del tutor. Atès que durant aquesta etapa de la beca es comptarà amb
la cobertura de la Seguretat Social, el beneficiari haurà de complir-la
ininterrompudament durant un període màxim de I setmanes.

12.3. Desenvolupar la seva col'laboració iel treball fi de màster d'acord amb els
criteris del tutor, que serà nomenat per l'lCAC, per a les dues etapes de la beca, amb
l'objectiu de portar-ne la direcció i fer-ne el seguiment.

12.4. Seguir, durant

el curs 201ß-201a, els estudis delMàster en Arqueologia

Clàssica.

12.5. Comunicar a l'ICAC l'acabament del treball
de les dates en què es durà a terme.

fi de màster iqualsevol modificació
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12.6. Col'laborar en d'altres programes i projectes de l'ICAC i en el conjunt d'activitats
generals de l'lnstitut.

12.7. Assistir a les activitats científiques que organitzi l'lnstitut
accedir gratuitament.

ia

les quals pugui

12.8. Presentar a l'lCAC, coincidint amb la finalització de la beca i independentment
de la causa que la motivi, una memÒria de tot el treball de col'laboració irecerca
realitzat durant el període global becat.
12.9. Presentar a l'ICAC una còpia del treball fi de màster elaþorat.
12.10. Fer constar, en la portada del treball fi de màster realitzat: "Treball fi de màster
fet amb el suport de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica".

12.11. Fer constar, en la producció escrita derivada de la col.laboració en projectes
de recerca de l'lCAC, "Amb el suport de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica".
12.12. Conservar els justificants originals i la resta de documentació relacionada amb
la beca durant un període mínim de 5 anys. Aquesta documentació podrà ser
requerida per l'lCAC.
12.13. Comunicar, si s'escau, la renúncia a la beca mitjançant escrit motivat adreçat
al director de I'lnstitut.
13. Pagament

El pagament de la beca de 2.000 euros al beneficiari, amb l'aplicació de les
retencions corresponents d'acord amb la normativa vigent, s'abonarà en dos
pagaments de 1.000 euros cadascun ies lliuraran un cop s'hagi finalitzat la primera
etapa de la beca o bé un cop s'hagi entregat el treball fi de màster. El segon
pagament es farà efectiu un cop hagin complert les obligacions del beneficiari
especificades en I'apartat 12 d'aquesta convocatòria.
14. Compatibilitat de la beca
La beca d'iniciació a la recerca (BlR) només es pot rebre una vegada iés compatible
amb d'altres beques de característiques similars, llevat de les beques de recerca
concedides anteriorment per l'lCAC. La concessió de la beca no estableix cap relació
laboral, contractual ni estatutària amb l'lCAC.

A petició raonada de la persona becada, el director de l'lnstitut podrà concedir la
interrupció temporal del compliment de la col.laboració pactada a la beca. Aquesta
interrupció temporal comportarà la minoració econòmica proporcional a percebre.
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Només en les interrupcions ocasionades per força major es podrà recuperar el
període interromput en la primera etapa de la beca o acabar el treþall fi de màster;
sempre que les disponibilitats pressupostàries de l'lnstitut ho permetin.
16. Renúncies, revocacions i reintegraments

16.1. Les renúncies o les baixes que es produeixin entre els becaris durant els tres
primers mesos de la beca podran ser cobertes amb l'adjudicació de les vacants als
sol'licitants que figurin a la llista de reserva. Aquests tindran dret a percebre el primer
pagament de la subvenció atorgada un cop l'lnstitut hagi recuperat els imports
abonats als anteriors beneficiaris.
'16.2. Els beneficiaris que renunciïn a la beca atorgada hauran d'exposar el motiu en

un escrit que trametran al director de l'lCAC. A més, hauran de reintegrar els
pagaments que hagin percebut, en compliment del punt 13 d'aquestes bases, a
l'lnstitut en un termini màxim d'un mes des de la data de presentació de l'escrit de
renúncia. L'import del pagament a reintegrar s'ingressarà al compte corrent número
ES68 21OO 3011 3622 0036 0230 que l'ICAC té obert a CaixaBank (La Caixa).

16.3. El substitut queda subjecte a les mateixes condicions de la convocatòria que el
þeneficiari inicial. La durada de la beca serà la del temps que resti fins a l'acabament
del curs acadèmic 2016-2017 del Màster en Arqueologia Clàssica.
16.4. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica pot revocar, amb audiència prèvia del
beneficiari, la concessió de la beca per absència injustificada, per falta d'aprofitament
i per qualsevol altra causa que repercuteixi negativament en l'activitat de recerca o en
l'lnstitut.

16.5. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica pot exigir el reintegrament, amb
audiència prèvia del becari, dels pagaments de les beques pels següents motius:
absències injustificades en el lloc on s'ha d'efectuar la col.laboració o la mobilitat,
incompliment de la bona marxa en l'elaboració del treball fi de màster, falta
d'aprofitament de la þeca o qualsevol altra causa que repercuteixi negativament en
l'activitat ique comporti l'anul.lació de la concessió de la beca.
18. Normativa supletòria

Supletòriament seran aplicables a aquesta convocatòria de beques d'iniciació a la
recerca les Bases reguladores del procediment i de la gestió de les beques i
subvencions de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (DOGC núm. 5471, de 25 de
setembre de 2009) i les normes reguladores de caràcter general en matèria de
subvencions públiques.
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ANNEX 1:
Beques convocades

1. Beques destinades a col.laborar amb I'equip de recerca en Arqueologia del
Paisatge (GIAP)

1.

Membres de l'equip:
Dr. J. M. Palet (responsable), Dr. G. Jones, Dr. H. Orengo, Dra. l. Euba, Dra. L.
Colominas, Dr. A. Garcia, Dr. M. Matteazzi, Dra. M. Florez, M.J. Ortega i T.
Polonio, Jesús Martínez, Anna Bertral.

2.

Objectius principals de l'equip:
Aquest equip es centra en la caracterització dels paisatges mediterranis com a
elements culturals. L'arqueologia del paisatge és una disciplina essencial per
estudiar les interaccions de les societats amb el seu entorn i la formació de
paisatges culturals. La recerca d'aquest equip contribuirà al coneixement de les
dinàmiques del paisatge i a la seva gestió. L'equip desenvoluparà la seva
activitat en tres grans àmbits: l'arqueomorfologia aplicada a l'estudi de les
formes dels paisatges i d'ocupació del territori; les interaccions societat-medi i
la seva incidència en la història ambiental i en la formació de paisatges
culturals, i, finalment, les aplicacions dels sistemes d'informació geogràfica
(SlG) i de les tecnologies digitals a l'estudi arqueològic del paisatge.

3.

Membres de l'equip de recerca que poden tutoritzar els becaris perquè són
investigadors de l'ICAC i professors del Màster en Arqueologia Clàssica:
Dr. J. M. Palet

4.

El nombre màxim de beques per col.laborar amb I'equip són 2.
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2. Beques destinades a col'laborar amb l'equip de recerca Poblament
en època romana

iterritori

1.

Membres de l'equip:
Dr. J. Guitart (responsable), Dr. J. Pera, Dr. C. Carreras, Dra. M. Prevosti, Dr.
A. Gonzàlez, Dta. E. Rodrigo, Dra. N. Romaní i Dra. A. Cortés.

2.

Objectius principals de l'equip:
Aquest equip centra el seu estudi en la ciutat romana i la seva articulació amb
el territori, des de la perspectiva de l'arqueologia urbana i del poblament rural.
La recerca es centra en tres àrees: el Camp de Tarragona (Tarraco), la Segarra

3.

Membres de l'equip de recerca que poden tutoritzar els becaris perquè són
investigadors de l'ICAC i professors del Màster en Arqueologia Clàssica:
Dr. J. Guitart
Dra. E. Rodrigo

Pl d'en Rovellat,s/n,43OO3Terragona'Telèfón
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4.

3.

El nombre màxim de beques per col.laborar amb l'equip són 2.

Beques destinades

a

col'laborar amb l'equip de recerca Seminari de

Topografia antiga (SETOPANT)

1.

Membres de l'equip:

Dr, R. Mar (responsable), Dr. J. Ruiz de Arbulo, Dr. J. A. Remolà, Dra. M.
Pérez, Dr. A. Beltrán-Caballero, Dr. A. Perich, Dr. F. Gris, J. J. Guidi, p.

Terrado, C. Padrós i A. Lasheras.

2.

Objectius principals de l'equip:

L'objectiu científic de l'equip és I'estudi de la complexitat de la ciutat
I'arquitectura al món antic. Mitjançant I'estudi de casos històrics com Roma
Cusco es pretén verificar hipòtesis sobre les formes urbanes complexes en
contextos preindustrials. Per això I'equip treballa en la xarxa "Orígens Urbans",
que inclou universitats i centres de recerca dels dos costats de I'Atlàntic
(Universidad de Cusco; NMAI-Smithsonian lnstitution of Washington;
Universidad Nacional de Colombia; Universidade do Minho; Università di Roma
"La Sapienza" i la URV de Tarragona)
i
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3.

Membres de l'equip de recerca que poden tutoritzar els becaris perquè són
investigadors de l'ICAC i professors del Màster en Arqueologia Clàssica:
Dr. J. Ruiz de Arþulo
Dr. J.A. Remolà

4.

El nombre màxim de beques per col.laborar amb l'equip són 2.

4. Beques destinades a col.laborar amb l'equip de recerca d'Arqueometria

¡

Produccions Artístiques (ArPA)

1.

Membres de l'equip:
Dra. l. Rodà (responsable), Dr. A. Àlvarez, Dra. P. Lapuente, Dra. E. Estop,
Dra. M. Claveria, Dra. D. Gorostidi, Dr. Ll. Casas, Dr. A. Peña, Dra. M. Panosa,
Dra. A. de Mesa, Dra. Ana Garrido, Dra. Y. Peña, Dra. M. Pérez, Dra. B. Soler,
Dr. M. Parada, Dr. H. Royo iA. Artina.

2.

Objectius principals de l'equip:
En aquest equip conflueixen diferents punts d'enfocament sobre un mateix
tema base: l'estudi dels materials inorgànics, amb un especial èmfasi als

materials lapidis utititzats en l'Antiguitat per a lielcbo+aeié d'ele+ne+rts
arqueològics manufacturats. El punt de convergència està constituït per les
diferents disciplines i ciències que estudien aquests materials i les seves
implicacions en el passat històric de la societat, des de la geologia a la història
de l'art.
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Membres de l'equip de recerca que poden tutoritzar els becaris perquè són
investigadors de l'ICAC i professors del Màster en Arqueologia Clàssica:
Dra. D. Gorostidi
Dra. A. de Mesa
Dr. M. Parada
Dr. H. Royo

4

El nombre màxim de beques per col'laborar amb l'equip són 2.

Beques destinades a col.laborar amb I'equip de recerca en Alimentació,
; onomia i comerç al món antic (Aecma)

1.

H.

Objectius principals de I'equip:
Aquest equip desenvolupa l'estudi de les àmfores produÏdes a Hispània i els
centres de producció més destacats, per tal de realitzar-ne mapes temàtics de
distribució. Durant els propers tres anys es començarà a plantejar també
l'estudi de la difusió exterior de les àmfores hispàniques a la Mediterrània
occidental i Europa.

3.

Membres de l'equip de recerca que poden tutoritzar els becaris perquè són
investigadors de l'ICAC i professors del Màster en Arqueologia Clàssica:
Dr. R. Járrega

4.

El nombre màxim de beques per col'laborar amb l'equip són 2.
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P. Berni, Dr. J. Diloli, Dr. D. Bea, Dr.

2.

(J *!
,Jl

Membres de I'equip:
Dr. R. Járrega (responsable), Dr.
Gonzâlez i Dr. J. Miró.

6. Beques destinades a col.laborar amb l'equip de recerca d'Arqueologia
Protohistòrica

1.

Membres de l'equip:
Dra. C. Belarte (responsable), Dr. P. Olmos, Dra. M. Monrós, Dra. M. Oliach,
Dra. P. Camañes, Dr. J. Canela, Dr. J. Hernández-Gasch, N. Otero i D,
Camuña.

2.

Objectius principals de l'equip:
El seu objectiu és incrementar el coneixement sobre les societats complexes
de la protohistòria de la Mediterrània occidental, a través de diversos projectes
't-a trreditcrr¿¡-Riri n o rO O'nfnea,
continuant les línies en què han treballat els membres de l'equip al llarg dels
anys previs. Entre els objectius més concrets cal esmentar l'anàlisi de l'aparició
de les desigualtats socials, la competència pels recursos, la pressió
demogràfica, les formes de control del territori i la jerarquització sociopolítica, a
través de l'estudi de diversos assentaments i necròpolis. Un altre dels objectius
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és l'anàlisi dels contactes entre cultures, tant des del punt de vista de les

influències com de la resistència al canvi i la hibridació cultural, tant en el món
ibèric com a la Gàl'lia mediterrània ia la civilització númida, ja sigui en el
moment formatiu d'aquestes cultures com en l'etapa de romanització.
3

Membres de l'equip de recerca que poden tutoritzar els þecaris perquè són
investigadors de I'lcAc i professors del Màster en Arqueologia Clàssica:
Dra. C. Belarte
Dr. P. Olmos

4

El nombre màxim de beques per col.laborar amb l'equip són 2.

7. Beques destinades a col'laborar amb I'equip de recerca Arqueologia Cristiana
i de l'Antiguitat Tardana

1.

Membres de l'equip:

Dr. J. M. Macias (responsable), Dr. J. Gómez Pallarès, Dr. J. López, Dr. A.
Muñoz, Dra. J. Ciurana, Dr. M. Díaz, Dr. J. F. Roig, Dr. M. Riera, X. Gonzalo,
G. Garcia i l. Teixell.

2.

Objectius principals de l'equip:
Aquest equip té la voluntat, a la ciutat de Tarragona i a partir de la inclusió de
representants del Museu d'Història municipal, de I'Arquebisþat de Tarragona i
de la principal empresa d'arqueologia de la ciutat, de prosseguir la recerca de
les basíliques cristianes de l'amfiteatre romà i de l'àrea arqueològica de la
Catedral.

3.

Membres de l'equip de recerca que poden tutoritzar els becaris perquè són
investigadors de l'ICAC i professors del Màster en Arqueologia Clàssica.
Dr. J.M. Macias

4.

El nombre màxim de beques per col.laborar amb l'equip són 2.

8. Beques destinades a col'laborar amb I'equip de recerca Mediterrània oriental
grecoromana

1.

Membres de l'equip:
Dra. E. Subías iDr. J. Carruesco (responsables), Dr. A. Gonzàlez, Dr. l. Fiz,
Dra. M. Reig, Dr. S. Grau, Dra. M. Magadán, Dr. J. Mussarra, Dr. J. Silva, G.
Cot, G. Fortea, M. Blay, S. Amaral, J. Janicka.

2.

Objectius principals de l'equip:
L'interès d'aquest equip se centra específicament en I'organització de l'espai
la seva simbologia en la Mediterrània oriental d'època grecoromana, amb un
especial focus en l'àmbit cultural hel.lènic, a Grècia ien zones de contacte
intercultural com l'Egipte postfaraònic. Es proposa una aproximació
i
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pluridisciplinària i també que incorpori la recerca arqueològica, filolÒgica,
iconogràfica iantropològica, així com l'ús de les noves tecnologies (SlG) pertal
d'abordar les relacions entre els diversos nivells de l'espai que configuren la
realitat cultural hel'lènica igrecoegípcia, des de l'organització de l'espai fÍsic
(articulació d'espais urbans i extraurbans) a la interacció d'aquest espai amb
diversos espais simbòlics, definits pel mite, el ritual, la literatura o la

()

.!6r
o,

-1

iconografia.

3.

Membres de I'equip de recerca que poden tutoritzar els becaris perquè són
investigadors de I'ICAC i professors del Màster en Arqueologia Clàssica:
Dr. J. Carruesco
Dr. l. Fiz

4.

El nombre màxim de beques per col.laboraramb l'equip són 2.
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Sol.licitud de concess¡ó d'una beca d'iniciació a la recerca
Dades d'identificació de la persona que presenta la sol.licitud

;g

Nom

Primer cognom

Segon cognom

p_{

DNI/NlE/Passaport

Gènere:

Data de naixement

JI

.: It

{t

:r

nHome lDona

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça postal
Nom de la via, número i pis

Po bla

Adreça de correu electrònic

ció

Codi postal

Dades acadèm¡ques
Llicenciatura o Grau
Any d'acabament

Un

iversitat

Relació de les beques escollides i prioritzades

Nota mitjana ponderada de
l'expedient acadèmic

(Base 7.6 iannex 1 de ta convocatòria)

Beca destinada a col.laborar amb I'
de recerca
Ordre de preferència
Equip de recerca de l'ICAC

Tutor/a escollit

(senyalar i enumerar fins a 4
ofertes

M

Preferència número:

Arqueologia del Paisatge (clAP)

Dr. Josep

Preferència número:

Poblament i territori en època romana

Preferència número:

Seminari de Topografia antiga
(SETOPANT)
Arqueometria i Produccions ArtÍstiques

n or. ¡. Guitart
l-l Dra. E. Rodrioo
n or. ¡. Ruiz de Arbulo
n or. ¡.R. Remolà
! Dra. D. Gorostidi
n Ora. A. de Mesa
n or v. Parada

Preferència número:

(ArPA)

Palet

l-l Dr. Hernando

P

referèn cia numero.

Alimentació, economia i comerç al món

P

referèn cia numero:

Arqueologia Protohistòrica

P

referèn cia numero.

Arqueologia Cristiana i de l'Antiguitat

P

referèn cia numero:

an!¡"9 (4"9-c_¡"q)

Tardana

Mediterrània oriental grecoromana

Rovo

Dr. Ramon Jârrega

n
n

Ora. C. Belarte
or. P. olmos
Dr. Josep M. Macias

!
n

Dr. Jesús Carruesco

Dr lqnacio Fiz

Notificació i comunicació

!

Accepto rebre les notificacions iles comunicacions electròniques dels actes administratius
relacionats amb aquesta sol licitud a I'adreça de correu electrònic especificada a la sol licitud
dono el meu consentiment per fer públic el meu nom i cognoms i/o DNI en les diverses resolucions
de la convocatòria al web ial taulell d'anuncis de l'ICAC o a d'altres mitjans de comunicació
i
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Declaració
D'acord amb el que estableix la Base 7.7 de la convocatÒria, declaro que:
estic al corrent de les obligacions tributàries amb I'Administració General de I'Estat, la Seguretat
Social i la Generalitat de Catalunya,
! no pateixo cap malaltia o defecte ffsic que l'impedeixi desenvolupar les activitats de la beca,
n no estic sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de conformitat amb l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
E són certes icompletes les dades d'aquesta sol licitud itota la documentació annexa iem
comprometo a complir les condicions especificades a la convocatòria si obtinc la beca,
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Autoritzo

E

Autoritzo l'ICAC a consultar durant la vigència de la sol licitud les meves dades en altres
administracions o organismes per comprovar que compleixo les condicions requerides per accedir
a l'objecte d'aquesta sol. licitud.

Si no voleu donar aquesta autorització, heu d'adjuntar els documents acreditatius corresponents a
base7.7.1 de la convocatòria amb la sol.licitud.

la

Documentació annexa
D'acord amb les bases de la convocatòria, adjunteu la documentació següent:
Fotocòpia de I'expedient acadèmic personal (base 7.1. de la convocatòria).
Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura o bé del resguard acadèmic corresponent (base 7.2. dela
convocatòria).
! Fotocòpia de la documentació perlinent que l'acrediti estar matriculat en el Màster en Arqueologia
Clàssica (base 7.3. de la convocatÒria).
n Curriculum del sol licitant (base 7 4 de la convocatòria).
n Una carta de presentació d'un professor universitari o investigador especialitzat en el camp de
l'arqueologia clàssica (base 7.5. de la convocatÒria).
n Fotocòpia del DNl, NIF o passaport del sol licitant (base 7.8. de la convocatòria).

!
!

Protecció de dades
D'acord amb la Llei orgànica 1511999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades personals que ens subministreu passaran a formar part d'un
fitxer del qual és responsable l'lCAC. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la
vostra sol licitud. L'ICAC ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació. Com a persona sol licitant declareu conèixer la
destinació iús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula, ihi
doneu consentiment. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació ioposició us podeu dirigir
a I'ICAC per escrit (plaça d'en Rovellat s/n,43003 Tarragona o
).
Lloc, data isignatura de la persona sol.licitant de la beca

Sr. Director de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
Pl d'enRovellat,s/n,43003Tarragona'Telèfong77249133'Fax9772244(1 'YWicaccat.info@icaccat'CIFS-4300033-J
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DOCUMENT D'ACCEpTACtÓ DE LA BECA D'tNtCtACtó A LA RECERCA (BtR)

oË
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Dades d'identificac¡ó de la persona que accepta la beca
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DN l/N lE/Passaport

Dades bancàries on el beneficiari vol rebre els pagaments de la beca
Dades de l'entitat

bancària

Número d'IBAN del compte

ACCEPTACIÓ PER PART DEL BENEFICIARI DE:
1. La proposta de beca atorgada en la resolució provisional (Base lo i annex 1 de la convocatòria)
Equip de recerca de

I'ICAC

Tutor/a designat

2. Les bases establertes en la convocatÒria de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
per a la concessió de beques d'iniciació a la recerca (BlR) en el camp de I'arqueologia
clàssica per al 2016 (Codi 012.10) i en especial la Base 12 en què es fixen les obligacions del
beneficiari ique s'enumeren a continuació:
'1

, Acceptar les condicions d'aquesta convocatòria i les normes de règim intern que IICAC
pugui establir

2. Comunicar a l'ICAC la data d'inici de la col laboració en projectes dels equips de recerca de
l'ICAC ila data d'acabament d'aquesta col laboració per mitjà d'un escrit amb el vistiplau del
tutor Atès que durant aquesta etapa de la beca es comptarà amb la cobertura de la
Seguretat Social, el beneficiari haurà de complir-la ininterrompudament durant un perÍode
màxim de 8 setmanes.
3. Desenvolupar la seva col laboració i el treball fi de màster d'acord amb els criteris del tutor,
que serà nomenat per l'lCAC, per a les dues etapes de la beca, amb I'objectiu de portar la
direcció ifer-ne el seguiment.

4. Seguir, durant el curs 2016-2017, els estudis del Màster en Arqueologia Clàssica.
5. Comunicar a l'ICAC I'acabament del treball fi de màster iqualsevol modificació de les dates
en què es durà a terme,

6. Col laborar en d'altres programes iprojectes de l'ICAC ien el conjunt d'activitats generals de
I'lnstitut

7. Assistir a les activitats científiques que organitzi I'lnstitut ia les quals pugui

accedir
ratuitament.
8. Presentar a l'lCAC, coincidint amb la finalització de la beca iindependentment de la causa
que la rnotivi-una memòri+le toÈel treball deeol.laboració ireeerea realitzat durant el
perÍode global becat.
9 Presentar a I'ICAC una còpia del treball fi de màster elaborat.
10. Fer constar, en la portada del treball fi de màster realitzat, "Treball fi de màster fet amb el
suport de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica".
11. Fer constar, en la producció escrita derivada de la col.laboració en projectes de recerca de
I'ICAC: "Amb el suport de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica".
g
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12, Conservar els justificants originals i la resta de documentació relacionada amb la beca
durant un perlode mfnim de 5 anys Aquesta documentació podrà ser requerida per I'ICAC
'1 3. Comunicar, si s'escau, la renúncia a la beca mitjançant escrit motivat adreçat al director de

rF

qå

q

O

r-i

Clàrlca

l'lnstitut.

Documentac¡ó annexa al document d'acceptac¡ó (Base 10.4)
Documentació compulsada:

!

FotocÒpia de I'expedient acadèmic personal detallat del grau o llicenciatura en què apareguin les
qualificacions obtingudes en forma de suspens (S), aprovat (A), notable (N), excel.lent (E) i
matrfcula d'honor (MH), la data d'obtenció de les qualificacions, el nombre de convocatòries

exhaurides

ila

nota mitjana ponderada de l'expedient,

f]

Fotocòpia del tftol de grau o llicenciatura o bé del resguard acadèmic corresponent,

!

Fotocòpia de la documentació pertinent que I'acrediti estar matriculat en el Màster en Arqueologia

n

Fotocòpia del DNl, NIF o passaport del sol.licitant.

Clàssica,

Lloc, data isignatura de la persona que accepta la beca

Sr. Director de l'lnstitut Català d'Arqueologia Glàssica

Pl d'enRovêllet,s/n,43OO3Tarragona.Telèfon

g772491 33.Faxg772244c1
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