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Resolució del representant legal de I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per la
qual se selecc¡onen els candidats de les beques de recerca (BR) ¡ s'atorgen les beques
de mobilitat (BM) i beques de treball de recerca (BTR) en el camp de I'Arqueologia
Glàssica de I'IGAC per al2O'|-2
Atès que, d'acord amb el punt 9.1 de les bases de la convocatòria per la concessió de beques
per a la formación avançada en el camp de l'Arqueologia clàssica de I'ICAC per al 2012
(anunciada al DOGC num.6277 de data 19 de desembre de 2012) s'ha reunit la Comissió
d'avaluació i selecció dels candidats.
Vista la proposta d'admissió de candidats presentada per I'esmentada Comissió.

l, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes, com a representant legal del consorci,
per autorització del Consell de Direcció de l'ICAC del dia 10 de desembre de 2012, segons el
que estableix I'artícle 1l de lallei2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic ide procediment de
les administracions públiques de Catalunya,
RESOLG:

Primer. Seleccionar, per a la2afase,les beques de recerca (BR) en el camp de l'Arqueologia
Clàssica de I'ICAC per al 2012, als candidats següents:
Candidats seleccionats
lBeoues de Recerca)
Sr. Josep Pérez Neqre
Sr. Marc Prades Painous
Sr. David Camuña Pardo
Sra. Judit Randal Subirats

Sra. Lorena Marín Muñoz
Sra. M" del Mar Navarro Tirado

Candidats NO seleccionats
fBeoues de recercal

Sr

lvan Cots Serret
Sra. Gloria Moix Norieqa
Sra. Maria Pérez Santafosta
Sra. Ana Florez Pérez

Sr. Javier Jimenez Gandul

Segon. Publicar, d'acord amb el punt 9.2.2 de la convocatòria, la llista d'admesos i d'exclosos
d'aquesta primera fase al tauler d'anuncis de la secretaria de I'lCAC. I fer-ne difusió, amb efectes
merament informatius, a través de la pàgina web de I'lCAC.
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Tercer. lniciar, d'acord amb el punt 9.2.3 de la convocatòr¡a, la 2a fase del procés d'avaluació
selecció de les propostes. I demanar als investigadors de I'ICAC que preparin les ofertes de

i

col'laboració, si ho creuen convenient, en projectes vinculats a l'ICAC.

Quart. Atorgar les beques de mobilitat de recerca en el camp de l'Arqueologia Clàssica de
l'ICAC oer al 2012. als candidats seoüents:

Sra. lrene Cruz Floch

Cinquè. Cinquè. Atorgar

les

beques de treball de recerca en el camp de l'Arqueologia

Clàssica de l'ICAC per al 2012, als candidats següents:

Candidats seleccionats
(Beques de treball)
Sr. Pablo Aleiandro Dominquez Garcia
Sra Mu Mercè Verqe Navarro
Sra. Carla Pedrola Solans
Sra. Silvia Vila Jabado

Sra. lrene Cruz Floch
Sr. Serqi Llambrich Mosequí
Sra. Gema Heredia Hernando
Sr. Pere Manel MartÍn Serrano

Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el Consell
de direcció de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, els acords del qual esgoten la via
administrativa (art. 4 2 dels Estatuts de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica) en el termini
d'un mes a comptar a partir de I'endemà de la resolució, d'acord amb el que estableix I'article
76 de la Llei 2612010, de 30 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i I'article 115 de la Llei 3011992, 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.

Josep Manel Ricart i Pla
Vocal del Consell de Direcció de I'ICAC
Tarragona, 24 de gener de 2013
(012.2-resolució adjud icació' 1 2. doc ags)
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