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Resolució del directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per la 
qual s’adjudiquen les beques de col·laboració en el camp de l’Arqueologia 
Clàssica per a l’any 2011. 

 
 
 
Atès que, d’acord amb el punt 9.2.2 de les bases de la Convocatòria de beques de 
col·laboració de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per a l’any 2011 (l’anunci de la 
convocatòria s’ha publicat al DOGC núm. 5962 de data 13 de setembre de 2011), s’ha 
reunit la Comissió de Selecció per avaluar i seleccionar les sol·licituds presentades 
amb motiu de l’esmentada Convocatòria.  
 
Vista la proposta de selecció de candidats presentada per la Comissió de Selecció. 
 
I, en virtut de les funcions que com a directora tinc assignades i en ús de la delegació 
de competències que m’han estat atorgades pel Consell de Direcció de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica en la seva reunió del dia 11 d’abril de 2002, 
 
 
 
RESOLC: 
 
Primer: Adjudicar les beques de col·laboració (BC) de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica per a l’any 2011 amb les corresponents activitats a les persones següents: 
 
 

Proposta d'activitat 

Sra.Judith Montserrat Auber 

Excavació i estudi de materials dels assentaments ibèrics de 
Sebes (Flix, Ribera d’Ebre) i Castellot de la Roca Roja 
(Benifallet, Baix Ebre) 

Sra. Maria Mercè Verge Navarro 
Arqueologia de la Vall mitjana del Nil a l’Egipte de l’època 
clàssica i bizantina. 

Sr. Sergi Llambrich Moseguí Amphorae Ex Hispania: paisatges de producció i consum. 

Sra. Irene Cruz Floch 
Introducció als mètodes i tècniques de l’arqueologia del 
paisatge.. 

Sra. Silvia Vila Jabardo 

Creació d’una base de dades consultable per internet sobre les 
escultures d’estil clàssic de dubtosa assignació a l’Antiguitat de 
la península Ibèrica 

Sra. Carla Pedrola Solans 

Col•laboració a les excavacions arqueològiques, estudi i 
difusió musealització dels jaciments de la ciutat romana de 
Iesso (Guissona) i de l’assentament romanorepublicà de Can 
Tacó (Montmeló-Montornès del Vallès).  

Sra. Rocio Fafaela Merino de l'Herbe 
Projecte Cosa. Arqueologia d'un enclavament comercial 
mediterrani. 

Sra. Ana Ten Gotés 
Introducció als mètodes i tècniques de l’arqueologia del 
paisatge.. 
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Segon: L’assignació de les beques queda condicionada a la presentació complerta 
dels certificats detallats en el punt 9.2.2 de la Convocatòria. 
 
 
Tecer: Publicar, d’acord amb el punt 11 de les bases de la Convocatòria, aquesta 
resolució al Tauler d’anuncis de la secretaria de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica i que se’n faci difusió, amb efectes merament informatius, en la seva pàgina 
web. 
 
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 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 4/1999, de 13 de gener. 
 
 
 
 
Isabel Rodà de Llanza 
Directora 
 
Tarragona, 15 de novembre de 2011 
(0124-relolució adjudicació BC 2a fase.doc ags)  
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