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RESUM DE LES 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC) PER A LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN FORMACIÓ DE 2020 (CODI 

017.69) 

Contractes de recerca postdoctoral 2020 (CIP) de l’ICAC 

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) convoca per a l’any 2020: 

✓ 2 contractes de recerca postdoctoral de formació (I7) de dos anys de durada. 

Objectius 

✓ Impulsar la carrera investigadora de joves doctors i doctores. 

✓ Reforçar els equips de recerca de l’ICAC. 

✓ Promoure sinergies interinstitucionals entre l’ICAC i altres institucions de 
recerca nacionals i internacionals. 

Condicions d’elegibilitat 

Les persones sol·licitants hauran de disposar del títol de doctorat, obtingut entre l’1 de gener 
de 2015 i el 31 de desembre de 2019. Queden excloses aquelles persones que hagin 
obtingut el títol de doctorat al 2018 o al 2019 a la Universitat Rovira i Virgili, que és on està 
adscrit l’ICAC com a institut universitari. 

L’activitat investigadora serà coordinada per un investigador o investigadora de nivell R3 o 
R4 propi o vinculat de l’ICAC, amb qui la persona sol·licitant haurà conformat la memòria. La 
proposta de recerca haurà d’adequar-se a les línies o programes de recerca que duen a 
terme els equips de recerca de l’ICAC. Cada investigador o investigadora de l’ICAC només 
podrà avalar una sol·licitud d’aquesta convocatòria. 

La memòria ha d’estar escrita en català, espanyol o anglès. 

La retribució bruta del contracte serà de 1.786,56 € mensuals, que la persona contractada 
percebrà catorze vegades l’any. 

Sol·licitud 

Les sol·licituds s’han d’emplenar d’acord amb el model normalitzat que està disponible a la 
pàgina web de l’ICAC (http://www.icac.cat ).  

Les sol·licituds han d’incloure la següent documentació:  

✓ Imprès de sol·licitud. 

✓ Imprès de les dades curriculars de la persona sol·licitant. 

✓ Documentació que acrediti les dades curriculars presentades (títol de doctorat i 
certificats de l’activitat investigadora, contractes, beques, ajudes i formació 
complementària, portades o primeres pàgines de les publicacions i dels mèrits 
curriculars indicats). 

✓ Breu memòria, de màxim 3.000 paraules, de la proposta de recerca. 

✓ Carta de motivació de la persona sol·licitant que manifesti l’interès i compromís 
amb la proposta i l’equip de recerca de l’ICAC. 

✓ Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant. 

http://www.icac.cat/
http://www.icac.cat/
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La documentació es podrà presentar a la secretaria de l’ICAC i també es podrà enviar per 
registre electrònic de l’administració pública, oficines de correu postal, representacions 
diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, oficines d’assistència en matèria 
de registres i portal per a la petició genèrica de la Generalitat de Catalunya. 

Termini de presentació de les sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).  

Obligacions del personal investigador postdoctoral contractat 

Les persones contractades s’incorporaran a l’equip de recerca de l’ICAC amb què han 
proposat dur a terme l’activitat investigadora i col·laboraran en les activitats científiques de 
l’equip, així com en el conjunt d’activitats generals de l’ICAC. 

Les persones contractades duran a terme dues publicacions científiques resultat de la 
recerca desenvolupada en el marc del contracte, i hi caldrà indicar la seva filiació a l’ICAC. 

Les persones contractades hauran de presentar els següents informes de seguiment: 

✓ 1r informe de seguiment: quinze dies abans que acabin els tres primers mesos 
de contracte.  

✓ 2n informe de seguiment: als catorze mesos de l’inici del contracte. 

✓ 3r informe de seguiment: en el moment de finalitzar el contracte. 

Relació del personal investigador de l’ICAC que pot avalar una sol·licitud 

✓ Maria Carme Belarte Franco (ICREA) 

✓ Jesús Carruesco García (URV−ICAC) 

✓ José Ignacio Fiz Fernández (URV−ICAC) 

✓ Diana Gorostidi Pi (URV−ICAC) 

✓ Anna Gutiérrez Garcia-Moreno 

✓ Ramon Járrega Domínguez 

✓ Alexandra Livarda 

✓ Jordi López Vilar 

✓ Josep Maria Macias Solé 

✓ Hèctor A. Orengo Romeu 

✓ Josep Maria Palet Martínez 

✓ Marta Prevosti Monclús 

✓ Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona (URV−ICAC) 

✓ Pau de Soto Cañamares 

Avaluació de les sol·licituds 

L’avaluació de les sol·licituds es farà per mitjà d’una Comissió d’Avaluació i Selecció (CAS), 
nomenada pel director de l’ICAC i formada per tres persones: l’administrador de l’Institut, 
que actuarà de president, i dos vocals experts en l’àmbit de l’arqueologia clàssica i que 
pertanyin a una institució externa a l’ICAC. Es nomenarà una quarta persona, com a 
secretària, que assistirà a les reunions de la CAS. 

http://www.icac.cat/
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La valoració de les sol·licituds es farà sobre un màxim de 100 punts.  

Els mèrits curriculars, amb una puntuació de 0 a 50 punts, es valoraran amb els criteris 
següents: 

✓ Titulacions acadèmiques: de 0 a 10 punts. 

✓ Experiència investigadora i altra formació: de 0 a 20 punts. 

✓ Aportacions científiques: de 0 a 10 punts. 

✓ Altres mèrits (experiència docent universitària, activitats de difusió i 
transferència): de 0 a 5 punts. 

✓ Coneixements de llengües: de 0 a 5 punts. 

La proposta de recerca serà avaluada per parells, amb una puntuació de 0 a 50 punts. Les 
dues persones avaluadores, externes a l’ICAC, hauran de ser especialistes en la temàtica 
que tracti la proposta de recerca. L’avaluació seguirà els criteris següents: 

✓ Proposta de recerca (novetat, originalitat, impacte, objectius, metodologia, pla 
de treball, cronograma): de 0 a 15 punts. 

✓ Viabilitat de la proposta (pressupost i finançament): de 0 a 5 punts. 

✓ Idoneïtat de la persona investigadora que coordina la proposta i de l’equip de 
recerca: de 0 a 5 punts. 

✓ Impacte en la formació, la capacitació i el desenvolupament de la carrera 
investigadora de la persona sol·licitant: de 0 a 5 punts. 

✓ Previsió de publicacions científiques: de 0 a 5 punts. 

✓ Activitats de formació i especialització per al desenvolupament de la carrera 
investigadora: de 0 a 5 punts. 

✓ Activitats de transferència del coneixement i de divulgació: de 0 a 5 punts. 

✓ Altres mèrits curriculars: de 0 a 5 punts. 

La CAS podrà entrevistar les persones sol·licitants en cas d’empat o de sol·licitants que 
hagin obtingut fins a 10 punts de diferència com a màxim. La puntuació màxima de 
l’entrevista serà de 15 punts. Les sol·licituds que no hagin obtingut una puntuació total de 60 
o més punts no podran ser seleccionades. 

Terminis orientatius 

✓ Maig: convocatòria oberta. 

✓ Juny–juliol: avaluacions virtuals de la CAS i avaluació per parells de les 
propostes de recerca. 

✓ Setembre: resolució del director. 

✓ Incorporacions a partir d’octubre de 2020. 

http://www.icac.cat/

