
  

 
 
 
Resolució de la directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) 
per la qual se seleccionen els candidats de les beques de col·laboració (BC) i 
beques de treball de recerca (BTR) en el camp de l’arqueologia clàssica de 
l’ICAC per al 2008 
 

 
 
Atès que, d’acord amb el punt 9.1 de les bases de la convocatòria de beques de 
col·laboració (BC) en el camp de l’arqueologia clàssica de l’ICAC per al 2008 
(publicada al DOGC núm. 5208 de data 3 de setembre de 2008) s’ha reunit la Comissió 
d’Avaluació i Selecció dels candidats.  
 
Vista la proposta d’admissió de candidats presentada per l’esmentada Comissió. 
 
I, en virtut de les funcions que com a directora tinc assignades i fent 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 7 d’octubre de 
2006, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer: Admetre els següents candidats per a les beques de col·laboració en el 
camp de l’arqueologia clàssica de l’ICAC per al 2008: 
 

Candidats seleccionats                 
(Beques de col·laboració) 
Sra. Anna Beltral Arias 
Sra. Maria Serena Vinci 
Sra. Maria Jesús Ortega Perez 
Sr. Francesc  Pujol Rusell 
Sr. Pedro Ramos Pérez 

 
La comissió desestima la sol·licitud del Sra. Geòrgia Costa Vilaró perquè, d’acord amb la 
convocatòria (punt 15.1), aquesta beca és incompatible amb la beca del treball de 
recerca, ja que la Comissió considera que, atès que cursarà el 2n curs del Màster, és 
més adient que disposi de la beca de treball de recerca. 
 
Segon: Publicar, d’acord amb el punt 9.2.2 de la convocatòria, la llista d’admesos i 
exlosos d’aquesta primera fase al taulell d’anuncis de la secretaria de l’ICAC. I fer-ne 
difusió, amb efectes merament informatius, a través de la pàgina web de l’ICAC. 

 
 
 



  

Tercer: Iniciar, d’acord amb el punt 9.2.3 de la convocatòria, la 2a fase del procés 
d’avaluació i selecció de les propostes. Demanar als investigadors de l’ICAC que preparin 
propostes de pràctiques, si és convenient, en projectes vinculats a l’ICAC. 
 
Quart: Admetre els següents candidats per a les beques de treball de recerca en 
el camp de l’arqueologia clàssica de l’ICAC per al 2008 
 
 

Candidats seleccionats                 
(Beques de treball) 
Sr. Joan Canela Gràcia 
Sr. Antoni Josep Cartes Reverté 
Sr. David Castellana i Guàrdia 
Sra. Geòrgia Costa Vilaró 
Sr. José Manuel Guidi Sánchez 
Sra. Jordina Margarit i Contel 
Sr. Jordi Morera Camprubí 
Sra. Laura Romás Valldepérez 

 
 
La comissió desestima la sol·licitud del Sr. Pedro Ramos Pérez perquè, d’acord amb la 
convocatòria (punt 15.2), aquesta beca és incompatible amb la beca de col·laboració, i la 
Comissió considera que és més adient que disposi d’una beca de col·laboració. 
 
Adjudicar, d’acord amb el punt 10 de la convocatòria, la beca del treball de recerca 
la Sra. Jordina Margarit i Contel, sempre que el certificat que la interessada ha 
demanat a l’Administració general de l’Estat acrediti que està al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’esmentada institució. 
 
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, 10 d’octubre de 2008 
(012.2-resolució adjudicació’08.doc ags)  


