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Bases de la convocatòr¡a
per
al 2015
-"onii"ctac¡ó de
a" pãr"ãnal investigador novell
(lcAc) per a l"
(Godi o17.411

l.

Objecte

b I'lcAC.

2. Nombre de contractes laborals

Elnombremàximdecontracteslaboralsqueespodenformalitzarsón4'
3. Requisits dels sol'licitants

A més, els sol'licitants hauran de:
modificat
3.l.Complirundelsrequisitsd'accésaldoctoratprevistosenelReialdecretggl2}ll'
els ensenyamenti oficials de doctorat'

de 2g de gener, pel qual es regulen
en el moment de presentar la sol'licitud;
pel Reial Oecret'i¡l ZölS,de 2 de fãbrer,
de la tutela acadèmica del doctoratla
2016-2017
curs
el
en
Matricular-se
3.2.
t" universitat Autònoma de Barcelona,
interuniversitari en Arqueorog," cr¿..Lã-0"
r"*uarà per als cursos 2017-2018
matrícul"
universitat Rovira i Virgili i l,lcAC. aa
i 2018-2Q19;

""

doctorat;
3.3. No estar en possessió del títol de

superlor
de naturalesa anàloga d'una durada
3.4. No haver gaudit de cap altre ajut

a

l2mesosquanfinalitzielterminidepresentaciódesol.licituds;
de les llengÚes oficials català i espanyol'
3.5. Tenir coneixements suficients
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4. Contractes d'investigador novell

4.1. Els contractes es formalitzaran a I'empara de la Llei 1412011, d'1 de juny, de
ciència, la tecnologia i la innovació, sota la modalitat de contracte predoctoral.

4.2. Els contractes seran a temps complet i el contractat tindrà dret a cobrar

la

les

indemnitzacions corresponents, un cop s'hagi resolt el contracte entre les parts.

4.3. La durada del contracte serà de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits,
els drets i les obligacions previstos a la convocatòria i se superin les avaluacions que
es faran per supervisar la marxa de la preparació de la tesi doctoral.
4.4. Les situacions d'incapacitat laboral superiors a 1 mes per risc durant I'embaràs,
per maternitat, per adopció o acolliment d'un menor, o per risc durant la lactància
suspendran el còmput de la durada del contracte. Les persones afectades hauran de
demanar la recuperació del període de suspensió del contracte en el termini màxim
d'1 mes des de la finalització de la causa de suspensió'
4.5. La lectura de la tesi doctoral no comportarà la finalitzacio del contracte. Aquest
s'acabarà en la data prevista i el temps que resti des de la data de la lectura fins a
I'acabament del contracte la persona contractada podrà destinar-lo al que estableix la
Base 12.15.

4.6. El contracte comptarà amb clàusules addicionals que concretaran els drets i els
deures de les parts i que recullen aquestes Bases.
5. lmport

5.1. L'import del contracte serà d'una retribució bruta de 1.109,74 € mensuals que el
contractat percebrà 14 vegades a I'any i/o la part proporcional al temps de la durada
del contracte.

S.2. Les vacances anuals seran de 30 dies naturals, o la seva part proporcional
temps de treball.

al

5.3. La jornada de treball serà a temps complet a raó de 37,5 hores efectives de

treball a la setmana, incloent-hi els descansos marcats per llei.

5.4. A més, l'ICAC abonarà a les persones contractades I'import de la matrícula del
doctorat, en què participi I'lCAC, per als cursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i
ZOlB-ZO11. L'ICAC també col.laborarà, d'acord amb les seves disponibilitats
pressupostàries, en el cost de la defensa de la tesi doctoral dels contractats.
6. Sol.licitud
Les sol.licituds s'hauran d'emplenar d'acord amb el model normalitzat que es publica
en I'annex 2 d'aquestes Bases i que està disponible a la pàgina web de I'ICAC
pt d,enRovellat,s/n,43oO3Tarragona.Telèfon g772491 33.Faxg77224401 'wwwrcaccat'info@¡caccat'CIFS-4300033-J 2de22
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(http://www.icac.cat)i9-f?.s¡9çlariadelcentre(pld'enRovellat's/n'43003
g1,.q3; l;" egol g77.22 44 O1)' Aquestes sol'licituds
Tarragona; tet. (+34) g77 24
al director de I'ICAC'
hauran d'ana*ig*i".'pels candidais i adìeça'des

electrònic a Personal@icac'cat'

7. Documentació que cal adjuntar a la sol'licitud

7.1.Fotocòpiadelcertificatacadèmicoficialdelsestudisdellicenciaturaograu'
al Reial decret 112512003' de 5
calculada d,acord amb els criteri, quà .'"specifiquen
de setembre.

bé del resguard acadèmic
7.2. Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura o
corresPonent.

de màster' amb la nota mitjana
7.3. Fotocòpia de l'expedient acadèmic dels estudis al Reial decret 112512003, de 5
calculada d,acorJ amb els criteris qu" .'"rp"cifiquen
de setembre.
amb el que disposa el

d'acord
7.4. Enel cas que la nota mitjana no estigui ca-lcuþda
el càlcul per adequar-lo a
refarà
I'lcAc
Reial decret 11 z5l2oo3, de 5 de ,"t"tnoi.,
contingudes en les fotocòpies dels
l,esmentat Reial decret a partir de les dades

"*p"Ji"ntt

dels estudis de liicenciatura' grau o màster'

<http://notasmedias. aneca ' es>

'

formació complementària i I'activitat
7.6. Currículum del sol.licitant especificant.la convocatòria
i el domini de llengües
investigadora r"t"cioÃaaa amo t'oo¡ecte de la
et n¡vãtt-oral, escrit i pailat de cadascuna d'elles.

"rp""ií¡""nt
o investigador especialitzat
7.7. nna carta de presentació d,un professor universitari
però
crass'itã'õrã"poiti informació sobre el sol'licitant,
en er camp de
a terme la
demana dur
Oe l;equip de recerca en què el candidat
'arqueorogia
que no sigui memOià
tesi doctoral.
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7.8. El candidat haurà de presentar una breu memòria, màxim de 3.000 paraules, de
la seva proposta de tesi doctoral, que estarà dirigida per un investigador de I'lCAC, el
qual vist i plaurà la memòria. A I'hora de redactar-la es tindran en compte els apartats
especificats en la Base 9.4.2i tindrà relació amb les línies iprogrames de recerca de
I'equip investigador. També podran dirigir tesis doctorals els investigadors adscrits a
I'lCAC. Si el director proposat no és membre del programa de doctorat
interuniversitari en què participa l'lCAC, el seLr tutor ho haurà de ser, d'acord amb el
que estableix el punt 3 de I'article 11 del Reial decrel 9912011, de 28 de gener, pel
qual es regulen les ensenyances oficials de doctorat, i a la vegada haurà de ser
membre de I'ICAC.
Els membres de I'ICAC que podran dirigir iio tutelar tesis doctorals estan relacionats
en l'annex 1 d'aquesta convocatòria ipodran constar en més d'una sol'licitud. En
aquest annex es detallen els objectius generals dels equips d'investigació de I'lCAC.

7.9. A més, a I'emplenar la sol'licitud de l'annex 2, el candidat donarà compte del
compliment dels requisits següents:

7.9.1. Que està al corrent de les obligacions tributàries amb I'Administració
General de I'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya;

7.9.2. Que no pateix cap malaltia

o

discapacitat física que

li

impedeixi

desenvolupar les activitats del contracte;

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

7.10. Fotocòpia del DNl, NIE o passaport del sol'licitant. Les persones estrangeres
que no disposin de NIE han d'adjuntar una fotocòpia del passaport.

7.11.I'ICAC pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació de la sol'licitud, la
documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits

previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació de la documentació requerida en
el termini legalment previst pot comportar la suspensió de la sol'licitud.
7.12. La presentació de la sol.licitud implica la plena acceptació d'aquestes Bases.

7.13. La presentació de la sol.licitud autoritza l'ICAC a obtenir icontrastar les dades
necessàries de la persona sol'licitant amb els organismes públics, els centres de
recerca, les universitats o els centres d'estudis d'ensenyament superior que
corresponguin en cada cas i, en especial, amb I'Agència Estatal d'Administració
Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb I'objectiu de resoldre
satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi dificultats tècniques que
impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la
persona sol'licitant.

Pl d'enRovellat,s/n,43OO3Tarragona.Telèfon
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g. Termini de presentació de les sol'licituds, inadmissió i desistiment

g.1. El termini de presentació de les sol'licituds serà de 15 dies hàbils a partir de
Diari oficial de la
l,endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta Resolució al
sol'licituds,
presentació.de
Generaritat ¿e caiãrunv" toocc). Finaritz¡t er termini de
centre la
del
es farà públic a la web oè t'lcRc i al tauler d'anuncis de la secretariaamb indicació
reració provisionat de sor ricituds admeses i excroses a ra convocatòria,
d'un termini
dels motius d'exclusió de cada cas. Els sol'licitants exclosos disposaran
a la.publicació de
de 5 dies hàbils, que comptaran a partir del dia següent
isi no ho fan' es
sol'licitud
la
seva
de
els deiectes
l,esmentada relaciå, iãt
desestimarà la sol' licitud."tt"nar

del centre la
8.2. Posteriorment, es farà pública a la web de I'lcAC i a la secretaria
A més i
relació definitiva de sol.licituds admeses iexcloses al procés de_selecció. sobre la
resoldrà
I'ICAC
de
prèviament a la concessió dels contractes, I'administrador
ho notificarà
inadmissió o el desistiment de les ¡ ol'licituds presentades i
individualment per correu electrònic'

presentació de la
8.3. L'incompliment de requisits no esmenables o del termini de de la sol'licitud'
sor.ricitud que estabreixen aquestes Bases comporta ra inadmissióparticipació en el
Qualsevol persona sol'licitant pot desistir expressament de la
I'ha d'acceptar'
concurs presentant un escrit de desistiment a I'lcAC i aquest
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol'licituds

g.1. La instrucció del procediment iavaluació de les sol'licituds dels candidats es farà
de
per mitjà d'una comissió d'Avaluació i selecció, presidida per l'administrador
i
d'avaluació
a òrgan instructor i tindrà en compte els criteris
l,lCAC, que actuaià
"or en aquest apartat'
selecció que s'estableixen

I'lcAC i estarà
9.2. La Comissió d'Avaluació i Selecció serà nomenada pel director de
científic
formada pel president i pels vocals segÜents: un representant del.c-onselltècnic en
i un
Assessor de I'ICAC o un investigador diuna institució externa a I'ICAC
una
nomenarà
es
més,
A
I'ICAC'
a
sistemes d'avaluació d'una institució externa
però
veu,
amb
comissió
la
de
persone com a secretària, que assistirà a les reunions
sense vot.
Selecció estudiarà les propostes amb la finalitat
marxa dels
d,escollir les més adequades als objectius de la convocatòria i a la bona

g.3. La Comissió d'Avaluació

i

equips de recerca afectats.

g.4. Els criteris d,avaluació i selecció dels candidats per a la contractació de personal
investigador novell per al 2015 s'aplicaran en les dues fases següents:

g.4.1. En

I'expedient acadèmic
la primera fase s'avaluarà quantitativament
qualitativament els mèrits

corresponent ai grau i al postgrau. També s'avaluaran

curriculars presðntats. L;avaiíació d'aquesta fase es farà amb els criteris
següents:

pl

g77 24 91 33
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acadèmic personal del grau o llicenciatura
(màxim 5,5 punts sobre 10). La qualificació acadèmica més alta serà la que
obtindrà el màxim de punts previstos (5,5 punts), a partir de la qual es farà
el càlcul de la qualificació acadèmica dels altres candidats;
La nota mitjana de I'expedient acadèmic personal de postgrau (màxim 1,5
punt sobre 10). La qualificació acadèmica més alta serà la que obtindrà el
màxim de punts previstos (1,5 punts), a partir de la qual es farà el càlcul de
la qualificació acadèmica dels altres candidats;
Els mèrits curriculars: s'avaluarà especialment la formació complementària
(cursos, beques obtingudes, beques Erasmus, etc.) i I'activitat investigadora
relacionada amb I'objecte de la convocatòria (màxim 2 punts sobre 10);
El domini de llengües (màxim 1 punt sobre 10).

1. La nota mitjana de l'expedient

2.
3.

4.

9.4.2. En la segona fase es farà una avaluació qualitativa de la proposta

d'elaboració de la tesi doctoral. L'avaluació d'aquesta fase es farà amb els criteris
següents:

previstos irelació amb
I'activitat científica de I'equip de recerca on vol fer la tesi doctoral (màxim 6
punts sobre 10);
Planificació o guió de treball per a la preparació de la tesi doctoral (màxim
1,5 punts sobre 10);
Programació o cronograma de treball per a I'elaboració de la tesi doctoral
(màxim 1 punts sobre 10);
Pressupost previst de les despeses i de les fonts de finançament possibles
(màxim 1,5 punt sobre 10);
Altres consideracions no previstes en els apartats anteriors, però que calgui
teniren compte a criteri dels avaluadors (màxim 0,5 punts sobre 10).

1. Objecte de la tesi: hipòtesi de treball, objectius

2.
3.

4.
5.

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.
9.6. Per avaluar la segona fase, la Comissió d'Avaluació i Selecció enviarà la memòria
de la proposta de tesi doctoral de cadascun dels candidats a dos avaluadors, que no
podran ser investigadors de l'ICAC o investigadors adscrits a l'lCAC, però hauran de
ser especialistes en la matèria o línia de recerca de què tracta la proposta de tesi
perquè l'avaluTn seguint els criteris i puntuacions definits en la Base 9.4.2. Aquests
avaluadors hauran de manifestar que no tenen cap relació personal o familiar de
primer grau, ni cap enemistat, amb el candidat que avaluaran. En cas contrari no
podran avaluar la proposta. Els punts obtinguts en aquesta segona avaluació seran
igual a la mitjana aritmètica dels punts assignats pels dos avaluadors del candidat.

9.7. La Comissió d'Avaluació i Selecció acordarà una proposta provisional

de
concessió de contractes en la qual es concretarà el resultat de I'avaluació efectuada
en les dues fases i constarà d'una relació ordenada dels candidats en funció de la
Pl d'en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona . Telèfon
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de la relació de reserva.

prelació entre ells.

equip de recerca' La proposta
9.9. Només es podrà concedir 1 contracte per a cada
prelació dets candidats i després
d,adjudicació dels contractes seguirà I'ord're de
t'eqúip de recerca escollit pel candidat'

no podrà superar el nombre de
9.10. El nombre màxim de candidats seleccionats
contractes oferts en la convocatòria'

elaborarà una relació de reserva dels
per cobrir les renúncies o baixes que es
nats, d'acord amb el que s'estableix a la
prelació d'aquesta relació de reserva se
ió provisional de concessió de contractes'
10. Proposta de resolució provisional

candidat en la sol'licitud'

j0.2. Els interessats podran presentar al.legacions

concessió en un termini de 10
comunicació.

oi".

a la proposta provisional

de

ÀJùìir, a pa-rtir de |endemà de ra seva publicació

10.3. Els potencials beneficiaris, a

i

p

comunicació, disposaran d'un termini
explícitament, en un document signat'
d'aquesta convocatòria. Aquest document
de l;lnstitut o a la secretaria del centre'

pl d,enRovellat,s/n,43003Tatragona'Telèton 9772491 g3'Fexg77224401 ' wvrwrcaccal'info@¡caccal'clFS-4300033-J
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ien el mateix termini, els potencials beneficiaris hauran de compulsar
les fotocòpies annexades a la sol'licitud a la secretaria de I'ICAC o pels mitjans
previstos en la Llei 3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
10.4. També,

administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
411999, de 13 de gener, i després trametre-les a I'ICAC.

10.5. S'entendrà que renuncien a signar el contracte els beneficiaris que no hagin
presentat el document d'acceptació i les fotocòpies annexades compulsades en el
termini assenyalat a I'apartat 10.3. Llavors es concedirà el contracte no atorgat a la
persona sol.licitant que primer figuri en la relació de reserva per ordre de prelació i es
seguirà els criteris de la Base 9.

ll.

Goncessió dels contractes d'investigadors novell

11.1. El director de I'ICAC resoldrà la concessió d'aquests contractes en un termini
màxim de 120 dies hàbils després de la publicació de I'anunci al DOGC. Un cop
transcorregut aquest termini sense resolució expressa, caldrà entendre que els
contractes sol'licitats no han estat concedits.

11.2.La resolució de concessió, a més de recollir la relació dels sol'licitants als quals
s'ha concedit un contracte, inclourà una relació, ordenada per puntuació, dels
candidats suplents per cobrir les renúncies o baixes que puguin haver-hi.
L'adjudicació dels contractes corresponents a renúncies o baixes es produirà seguint
I'ordle establert en la relació de reserva, d'acord amb el procediment establert en la
Base 9 d'aquesta convocatòria.
11.3. La resolució de concessió 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.
11.4. Contra la resolució expressa de concessió o denegació, els interessats podran
interposar recurs d'alçada davant el Consell de Direcció de l'lCAC, els acords del qual
exhaureixen la via administrativa (art. 4.2 dels Estatuts de I'ICAC) en el termini d'un
mes a comptar a partir de I'endemà de la resolució, d'acord amb I'article 115 de la Llei
3Ol1gg2, 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.

11.5. Els beneficiaris disposaran de 20 dies per signar el contracte i incorporar-se
I'lCAC, a partir de I'endemà de la publicació de la resolució de concessió.

a

12. Drets i obligacions de les persones contractades

12.1. Acceptar i complir les condicions d'aquesta convocatòria i les normes de règim
intern de I'lCAC.
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i salut laboral
a l'lcAc i complir les normes.de seguretat
novembre'
de
I
de
l,lnstitut, d'acord amb el que esta[tåix-ta Llei 31/1995,
12.2. lncorporar-se

de
de

prevenc¡ó de riscos laborals'

la tutela acadèmica del doctorat
12.3. Presentar a l,lCAC còpia de les matrícules de
cursos 2016-2017,2017-2018 i
en Arqueologia ctàssica en'qr¿ p"rti.ip" i'rcnc dels
2018-2019.
12.4. obtenir de l'lcAc la col'laboració
seva tesi doctoral.

iel

suport necessaris per desenvolupar

la

I'lcAC' També haurà de complir
12.5. lncorporar-se a l'equip de recerca assignat de
iel tutor, segons les competències
els objectius ites ãirectrius'establertet pãf Oii""tor
de cadascú.
qualsevol canvi' viatge o estada, o per a
12.6. Demanar aUtOrilZaCió a I'lcAC per fer
contracte i el pla de treball' La
quarsevor inci¿encìã quã-atecti er oesãÁvorupåment der
la conformitat del director de la tesi'
Ëãti"¡O haurà Oe comËtar amb

la comissió del programa de
12.7. Comunicar la presentació de la tesi doctoral a
les dates programades en què
doctorat a l'lCAC, així com qualsevoi modificació de
la tesi doctoral.
s,ha de dur a terme-la preparació i redacció de
I'lcAC, en el conjunt d'activitats
12.8. Col.laborar en d'altres programes i projectes-.de
que organitzi I'lnstitut'
generals de t'tnstitut iassistii a lés áctivitàts;ientífiques
I que puguin generar-se durant la durada

del conéixement, es tindrà en compte'
a Llei 1412011, d'1 de juny, de la ciència'
següents de la Llei 212011, de 4 de març'
d'economia sostenible.
12.10. Presentar l'informe de seguiment del contracte
en la Base 13 d'aquesta convocatòria'

a I'lcAC en els terminis fixats

12.11. Entregar una còpia de la tesi doctoral a I'ICAC'

"Tesi doctoral feta amb el suport
12.12. Fer constar, en le portada de la tesi doctoral:
de I'lCAC".

de la redacció de la tesi doctoral:

12.13. Fer constar, en la producció escrita derivada
,,Amb el suport dã i'tnstitui crt"l¿ ã'Ãrqueologia Clàssica", sempre que no signi com a

membre de l'ICAC.

de la tesi doctoral' El nombre
12.14. L'ICAC Procurarà assumir el cost de I'edició
els membres del tribunal
entre
màxim d'exemPlars serà de 7 i seran distribults

pl d,enRovellal,s/n,43OO3Tarfagonâ'Telèfong772491 33'Fax977224401 'wwv/icaccal'info@icaccat'clFS-4300033-J
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aveluador i altres, sempre que les seves disposicions pressupostàries I'hi permetin.
Un exemplar serà entregat al Centre de documentació de l'lCAC.
12.15. Si la persona contractada llegeix la tesi doctoral abans de la finalització del
contracte, podrà destinar el temps restant de la duració del contracte a adequar la tesi
a futures publicacions en forma d'articles o bé en una monografia, seguir participant
en les activitats d'investigació de I'equip de recerca i preparar la seva etapa
postdoctoral, i a part haurà de seguir complint la resta d'obligacions contractuals.

12.16. Comunicar,

si s'escau, la renúncia del contracte laboral mitjançant escrit

motivat adreçat al director de l'lnstitut.

12.17. Les persones candidates estrangeres hauran d'informar d'una adreça postal,
d'un municipi de Catalunya, que serà vàlida per a les notificacions i altres trameses de
dades que sigui menester, sempre que no es pugui informar a través del correu
electrònic, que serà la via preferent.
13. Seguiment i avaluació dels contractats
Els contractats seran avaluats periòdicament a fi de fer un seguiment del compliment

dels objectius previstos i serà necessària la seva avaluació positiva per a la
continuació del contracte. En aquestes avaluacions, a més del seguiment del

compliment dels objectius previstos pel període, es revisaran els objectius del període
següent. Els trams d'avaluació seran els següents:

M

13.1. El primer informe de seguiment del període de prova es presentarà 15 dies
abans que acabin els 3 primers mesos de contracte. En aquesta avaluació es revisarà
el compliment de les Bases de la convocatòria, I'adequada incorporació de
I'investigador novell a I'equip de recerca de I'ICAC i el treball amb el seu director de
tesi. A més, s'aprovarà la planificació i la programació del pla de treball de
I'investigador novell per als propers 33 mesos. L'informe de seguiment haurà de ser
aprovat per a la continuïtat del contracte.
13.2. El segon informe de seguiment del contracte es presentarà al cap de 12 mesos
d'haver-se iniciat el contracte i s'hi revisarà el compliment fins a la data del pla fixat
en la primera avaluació i es podran proposar les variacions del pla que es creguin
oportunes per e la bona marxa dels treballs. L'informe de seguiment haurà de ser
aprovat per a la continuïtat del contracte.
13.3. El tercer informe de seguiment del contracte es farà al cap de 20 mesos d'haverse iniciat el contracte i s'hi revisarà el compliment fins a la data del pla fixat en les
darreres reunions d'avaluació i es podran proposar les variacions del pla que es
creguin oportunes per a la bona marxa dels treballs. L'informe de seguiment haurà de
ser aprovat per a la continuitat del contracte. Si l'investigador avaluat no supera el
control, però la situació es considera esmenable, podrà continuar contractat i haurà
de superar un nou control al cap de 4 mesos.
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que només hauran de presentar

els
que la

tercer informe de seguiment i
de 4 mesos' L'informe de seguiment

contracte.

la continuTtat del contracte'

l3.T.ElsinformesperalseguimentiavaluaciódelscontractesSeranconformatspels
i avaruats per subdirectorj |administrador
directors de res respectives tesis doctorars
Er director de I'lcAC aprovarà o
."u"r-ãt-rpãt¿ñcies.
res
amb
d,acord
IrcAC,
de
ããt"piouãrà els informes i I'avaluació realitzada'
14. GomPatibilitat del contracte

pot rebre una vegada i és a temps
El contracte d'investigador novell només es
ri ès d'apricacìó er cu9 estabreix ra Llei
compret iamb o"JiláËio excrusiva.'Ã,e.,'servei de radministració de ra Generalitat
at
21r1gg7, d,incompatibiritats der peisonai
de CatalunYa.

15. InterruPcions

at, se li rescindirà el contracte'
16. Renúncies i revocacions
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16.1. Les renúncies, revocacions o les baixes que es produe¡xin entre els contractats
que
durant els tres primers mesos del contracte podran ser cobertes pels candidats
figurin a la llista de reserva.

16.2. Els contractats que renunciTn al lloc de treball hauran d'exposar el motiu de la
baixa voluntària en un escrit que trametran al director de I'ICAC'

a les mateixes condicions de la
dret als tres anys de contracte
i
tindrà
convocatòria que tenen la resta de contractats
fixats en la Base 4.3 d'aquesta convocatòria.
16.3. El substitut (punt 16.1) queda subjecte

16.4. L'ICAC revocarà els contractes dels investigadors novells que no hagin superat
els controls de seguiment iavaluació establerts en la Base 13 d'aquesta convocatòria'
17. Dades de caràcter Personal

part d'un fitxer
Les dades facilitades per les persones sol'licitants passaran a formar
propietat de I'ICAC amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de I'ajut, de
conformitat amb el que s'expósa en aquLst¿ convocatòria. Aquesta gestió en ocasions
pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de
de
i,àrbit públic o privat, la intervenció de les quals en el decurs del procés de gestió
perquè
o
correcta,
I'ajut pot resultar necåssària perquè la resolució es faci de manera
així ho estableix alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar
gestió
dades a altres òrg"ans de I'Administracìó amb competència en matèria de
d'ajuts.
Les persones sol.licitants poden exercir els drets d'accés
oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per
sin 43003 Tarragona) o a l'adreça electrònica personal@i

fotocòpia del oNt

o signar el correu electrònic amb

reconeguda.

18. Garta europea

de I'investigador, Godi de conducta per a la contractació

d'investigadors i canals de difusió europea de la convocatòria

març de
D,acord amb la recomanació de la Comissió Europea (20051251/cE), d'11 de
Human
la
de
I'acreditació
de
2OO5 (DOUE L75 de 2210312005), i en compliment
Europea,
comissió
l'esmentada
Resources strategy for Researchers (HRS4R) de

s,aplicarà

la Carîá europea de I'investigador i el Codi de conducta per a

la

contractació dels investigadors d'aquest convocatòria.

i es farà
A més, aquesta convocatòria es difondrà a través de la Xarxa EURAXESS ref
ugiats
els
envers
constar la seva adhesió a la iniciativa europea
Science4Refugees.
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ANNEX

EquiPs de recerca de I'ICAG

l.

paisatge (GIAP)
Equip de recerca en arqueolog¡a del

1. Membres de I'equiP:

Dra' L'
Dr' G' Jones' Dr' H' Orengo, Dra. l. Euba,
iT
Dr. J. M. Palet dËtpont"ble)'
Ortega
M.J.
'Garcia' Dr' M' Malleazzi' Dra' M. F-lórez,
Colominas, Dr.'À'
Polonio.

studi arqueològic del Paisatge'

3.

que podran dirigir tesis doctorals
Els investigadors d'aquest equip de recerca
són:
ãn el marc d'aquesta convocatòria
Dr' JoseP Maria Palet
Dr. Graham R' Jones
Dra. ltxaso Euba
Dra. Lídia Colominas
Dr. Arnau Garcia
Dr. Michele Matteazzi
Dra. Marta Flórez

i territori en època romana
2. Equip de recerca en poblament

1'

J. pera, Dr. c. carreras,
ffït5;ff,'(i::f""rabre), i Dr
Dra' A' Cortés'
E. Rodrigo, Dia' Ñ'

Dra. M' Prevosti, Dra'

Rot"ní

13 de 22
Pld.enRovelIat,s/n,43003Taffagona.Telèfong77249133.Fax977224401.wwwlcac'cal.info@icaccat'clFS-4300033-J

IE)IEìIE]
hhh

ICACÐ

lnstitut Català
d'Alqueologia Glàssica

equip de recerca que podran dirigir tesis doctorals
en el marc d'aquesta convocatòria són:

3. Els investigadors d'aquest
Dr. Josep Guitart
Dra. Marta Prevosti
Dra. Esther Rodrigo
Dra. Núria Romaní
Dra. Ada Cortés

3. Equip de recerca Seminari de Topografia antiga (SETOPANT)

1. Membres de I'equip:

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

J. Guidi, P. Terrado, C. Padrós i A. Lasheras.

2.

Objectius principals de I'equip:
L'objectiu científic de I'equip és I'estudi de la complexitat de la ciutat i
I'arquitectura al món antic. Mitjançant I'estudi de casos històrics com Roma i
Cusco es pretén verificar hipòtesis sobre les formes urbanes complexes en
contextos preindustrials. Per això l'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)

3.

Els investigadors d'aquest equip de recerca que podran dirigir tesis doctorals
en el marc d'aquesta convocatòria són:
Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo
Dr. Josep Anton Remolà
Dra. Meritxell Pérez
Dra. Serena Vinci
Dr. Arnau Perich

4. Equip de recerca d'Arqueometria i 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. A. Ottati, H. Royo iA. Artina.

2.

pl

Objectius principals de I'equip:

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

d'enRovellat,s/n,43OO3Tarragona'Telèfon
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de I'art.

3.Elsinvestigadorsd,aquestequipde,recercaquepodrandirigirtesisdoctorals
si n:
en el marc ã'aquesta convocatòria

Dra' lsabel Rodà
Dr. Aureli Àlvarez
Dra' Diana Gorostidi
Dra. Pilar LaPuente
Dr. Maria lsabel Panosa
Dra' Yolanda Peña
Dra. María Pérez
Dra' Begoña Soler
Dra. Ana de Mesa
Dra' Ana Garrido

S.EquipderecercaenAlimentació,economiaicomerçalmónantic(Aecma)

1'

p.
J
$:Htitriårli5;ponsabre), Dr Berni, Dr.

Ditoli,

Dr D

Bea,

Dr

H

González i Dr' J' Miró'

2

occidental i EuroPa'
3.

Elsinvestigadorsd,aquesteq!iqderecercaquepodrandirigirtesisdoctorals
són:
ãn et marc d'aquesta convocatòria
Dr. Ramon Járrega
Dr. Piero Berni
Dr. Horacio González
Dr. Jordi Miró

Protohistòrica
6. Equip de recerca d'Arqueologia

1. Membres de I'equiP:
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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 I'equip:
El seu objectiu és incrementar el coneixement sobre les societats complexes
de la protohistòria de la Mediterrània occidental, a través de diversos projectes
sobre el món ibèric septentrional, Gàl lia mediterrània i nord d'Africa,
continuant les línies en què han treballat els membres de I'equip al llarg dels
anys previs. Entre els objectius més concrets cal esmentar l'anàlisi de I'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 I'estudi de diversos assentaments i necròpolis. Un altre dels objectius
és I'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, en el moment
formatiu d'aquestes cultures i en I'etapa de romanització.

3.

Els investigadors d'aquest equip de recerca que podran dirigir tesis doctorals
en el marc d'aquesta convocatòria són:
Dra. Carme Belarte
Dr. Pau Olmos
Dra. Meritxell Monrós
Dra. Meritxell Oliach
Dra. Pilar Camañes
Dr. Joan Canela
Dr. Jordi Hernández-Gasch

7. Equip de recerca d'Arqueologia Cristiana i de I'Antiguitat Tardana

1. Membres de I'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, X. Gonzalo, G. Garcia, l.
Teixell i M. Riera.

2.

Objectius principals de I'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'Arquebisbat de Tarragona i
de la principal empresa d'arqueologia de la ciutat, de prosseguir la recerca de
les basíliques cristianes de I'amfiteatre romà i de l'àrea arqueològica de la
Catedral.

3.

Els investigadors d'aquest equip de recerca que podran dirigir tesis doctorals
en el marc d'aquesta convocatòria són:
Dr. Josep Maria Macias
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Dr. Joan Gómez Pallarès
Dr. Jordi LóPez
Dr. Andreu Muñoz
Dra. Judit Ciurana
Dr. Moisés Díaz
Dr. JoseP Francesc Roig

g. Equip de recerca sobre la Mediterrània oriental grecoromana

1. Membres de I'equiP:
Gonzàez, Dr. l. Fiz,
Dra. E. Subías iDr. J. Carruesco (responsables), Dr A.
Dr' J' Silva' G'
Dra. M. n"îélbt. S. Grau, Oã-lr¡.'VtaiaOan, Dr. J' Mussarra,
Cot, G. Fortãa, M. Blay, S' Rohter, J' Janicka'

2.

Objectius PrinciPals de l'equiP:
I'organització de I'espai i
L,interès d'aquest equip se cLntra específicam.ent en
grecoromana, amb un
la seva ri*dorágì"ån'la Meáiterràniä oriental d'èpocaien zones de contacte
especial focus ãn l'àtbit cultural hel'lènic, a Grècia

intercultural com l'EgiPte

Post

pluridisciplinar que incorpori la
antroPològica, així com l'ús de I
relacions entre els diversos niv
hel'lènica i grecoegíPcia, des de
d'esPais urbans i extraurbans) a I
o la iconografia'
espais simnãlics, definits pel mite, el ritual, la literatura

3.

dirigir tesis doctorals
Els investigadors d'aquest equip de recerca que podran
en el marcl'aquesta convocatòria són:
Dr. Jesús Carruesco
Dr. lgnacio Fiz
Dra. Montserrat Reig
Dr. Sergi Grau
Dra. Maria Teresa Magadán
Dr. Joan JoseP Mussarra
Dr. Joan Silva
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ANNEX 2:
lmprès de sol'licitud

Dades

d'identific@enta

Nom
DN

l/N lE/Passaport

la sol'licitud
Primer cognom

Segon cognom

Gènere:

Data de naixement

lHome lDona

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Adreça postal
Nom de la via, número i pis

Població i país

Codi postal

Dades acadèmiques

i 7 de la convocatòria

Llicenciatura o grau
Any d'acabament

Universitat

Nota mitjana ponderada de
l'expedient acadèmic

Universitat

Nota mitjana ponderada de
I'expedient acadèmic

Estudis de postgrau
Any d'acabament

de tesi doctoral (Base 7.8 iannex 1 de la convocatòria
Títol de la tesi doctoral
o¡ièótòr da la tesi

Tutor de la tesi

Equip de recerca

Notificació i comunicació

E

Accepto rebre les notificacions i les comunicacions electròniques dels actes administratius
a a la sol'licitud.

Declaració
D'acord amb el que estableix la Base 3 de la convocatòria, declaro que:
he assolit la suficiència investigadora o he finalitzat el màster en el curs 2012-2013 o posteriors,
que compleixo els requisits d'accés al doctorat previstos en el RD 9912011,
no tinc el títol de doctor
pt d,enRoveilat,s/n,43OO3Tarragona.Tetèfon
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D'acordambelqueestableixlaBaseTdelaconvocatòria,declaroque:
de I'Estat, la Seguretat
de les obligacions tributàries amb I'Administració General

!

estic al corrent
Social i la Generalitat de Catalunya'
E no pateixo

fÍsica qï1

""p '"tãtìiã1ï"""pãciiat
rã' åä"0* ã;;qu";ta
H :;"t::;i:: i:5';i;1ä,
ometo a

ir les condicions

T.lTp:!:ii'
f::.1":]'J^"^l?l^Îi,i,T"'f';';
tota ra documentació annexa i em
així com

.^¡À-¡^ èi ^l-.+in¡ el
al contracte
¡nnlrantc
"br.ri"ituo,
cades a la convocatòria si obtinc

Autoritzo
Autoritzo a I'ICAC a consulta
administracions o organismes p
l,objecte d'aquesta sol.licitud. E
cessió de dades, em compromg

n

de la sol'licitud les meves dades en altres
ompleixo les condicions requerides per accedir a
iticültats tècniques que impedeixin o dificultin la
Guments requerits'

la sol'licitud els documents acreditatius
Si no voleu donar aquesta autorització, heu d'adjunta¡ a
corresponents a les Bases 7.9.1, 7'9'2 i 7.13 de la convocatòria.

Documentac¡ó annexa
Adjunteu la documentació segÍient, . .
amb
oficial dels estudis de llicenciatura o grau, calculada d'acord
n Fotocòpia ¿el cert¡fìcat ã"ãO¿ri"
setembre
de
5
de
Jls criteris que s'especitiqr"n al Reial decret 112512003,

E

acadèmic corresponent
Fotocòpia del titol de grau o llicenciatura o bé del resguard
o postgrau, calculada d'acord amb els
Fotocòpia de l'expedient acadèmic dels estudis de màster
setembre
de
5
de
1125t20o3'
qub s'espec¡i¡quen al Reial decret

I
lit"¡"

dels expedients acadèmics dels
Fotocòpia del certificar emès per l'ANECA per a I'equiva.lènci.a
de l'Estat espanyol
universitari
sistema
¿äl
fora
estudis cursats totalmenì o farciåtment

!

il'activitat investigadora
Curriculum del sol.licitant especificant la formació complementària
el nivell oral' escrit
especificant
llengües
de
domini
iel
r"tonvocatoria
relacionada amb l,objectã-áé
parlat de cadascuna d'elles
que estarà dirigida per un
de tesi doctoral (màxim de 3.000 paraules)
n Memòria de la proposta
-rwestigador de I'ICAC i que la vist plaurà

fl

i

especialitzat en el camp de
Una carta de presentació d'un professor universitari o investigador que no sigui membre de l'equip
però
sol'licitant,
el
sobre
l,arqueologia cr¿ssica-qìããporti¡ntottació
terme la tesi doctoral
OË i"""r""-en què el cándidät demana dur a

E

Ú

Fotocòpia del DNl, NIE o passaport del sol'licitant

Protecció de dades
desembre, de protecció de dades,de caràcter
D'acord amb l,article 5 de la Llei orgànica 15/199g, de 13 de
recollides, tractades i incorporades al fitxer
i"r"n
vosties
¿"¿es
oerJonala
que
les
informem Yr
personal, uù
us rr¡rvrrrrerrr
PEIÞUlldl'
d'aprovació i gestió d'aquestes
interessada oot exercir els dret
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La finalitat del fitxer és exclusiva de gestionar el tràmit administratiu corresponent,

L'acceptació d'aquestes condicions suposa el consentiment per al tractament de les vostres dades personals per
a la prestació del contracte d'investigador novell, perfer les gestions necessàries amb les administracions o
entitats públiques que intervinguin en la tramitació iel consentiment a la incorporació de les vostres dades en el
fitxer autoritzat esmentat.

Lloc. data i sionatura de la Þersona sol'licitant del contracte

Sr. Director de I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Glàssica

Pt d'en Rovellat, s/n,43003 Tarragona. Telèfon g77 24g'l 33.Faxg77 224401 ' www.tcâc.cat'¡nfo@icaccat'CIF
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ANNEX 3:

lmprès d'acceptació del contracte

NovELL (zots)
DocuMENT D,AccEprAcró D'uN coNTRAGrE D'tNVESTtcADoR
Dades d'identificació de la
Nom

el contracte

ersona que acce

Segon cognom

Primer cognom

pagament de la nòmina
Dades bancàries on el beneficiari vol rebre els
IBAN del comPte bancari
Ñúmerã
l'entitat bancària
ttlorn Oe

ACCEPTACIÓ DEL BENEFICIARI DE:

l.Lapropostad,uncontracteofertperlaresolucióprovisional(Basel0delaconvocatòria)delâ
per a la contractació de personal
convocatòria de l'lnstitut català d'Arqueologia clàssica.
bàsiques de la tesi doctoral són:
investigador novell per al 20151cooi otz.tt)' Lãs dades
TÍtol de la tesi doctoral
Tutor de la tesi

Director de la tesi
Equip de recerca

2. Els drets i les obligacions que té com

a

persona contractada, fixats en la Base 12 de

l'esmentada convocatòria, i que són:

l2.l.Acceptaricomplirlescondicionsd'aquestaconvocatòriailesnormesderègiminterndel'lcAc'
seguretat isalut laboral de I'lnstitut' d'acord amb el
12.2. lncorporar-se a l'lcAC icomplir les normes de
de riscos laborals'
que estableix la l-ie¡ SìltSSS, de I de novembre, ãe prevenció
acadèmica del doctorat en Arqueologia
12'3. Presentar a l,lCAC còpia de les matrícules de la tutela
i2018-2019'
2016-2017,2017-2018
cursos
dels
Ctàssica en què p"it¡ã¡p" I'ICAC
per desenvolupar la seva tesi doctoral'
12.4. Obtenir de l,lcAC la col.laboració i el suport necessaris

I'lcAC. També haurà de complir els objectius iles
12.5. lncorporar-se a l'equip de recerca assignat de
les competències de cadascú.
ns
seg(
directrius esta¡leriJs íeiãirector i el tutór,
qualsevol canv.i, viatge o eslad.a,. o per a qualsevol
12.6. Demanar autorització a l,lcAC per fer
incidència que afecti al desenvolupamãnt'del contracte

iel

plã de treball' La petició haurà de

comptar amb la conformitat del director de la test'

del programa de d.octorat a I'lcAC, aixi
12.7. comunicar la presentació de la tesi doctoral a la comissióquè s'nJde dur a terme la preparació i
en
progrrmades
com qualsevot mJif¡cació de les datÀs
redacció de la tesi doctoral'

pl d,enRovellat,s/n,43OO3Tarfagona'Telèfong772491 3g'Faxg77224401 'wwwrcâccat'¡nfo@icaccat'clFS-4300033-J
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12.8. Col.laborar en d'altres programes iprojectes de l'lCAC, en el conjunt d'activitats generals de
l,lnstitut i assistir a les activitats científiques que organitzi l'lnstitut.
12.9. euant al drets de propietat intel'lectual que puguin generar-se durant la durada del contracte iles
accions de transferència del coneixement, es lindrà en compte, entre d'altres, el que estableix
l'article 35 de la Llei 1412O11, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació i I'article 53 i
següents de la Llei 2t2011, de 4 de març, d'economia sostenible'

12.10. presentar I'informe de seguiment del contracte a I'ICAC en els terminis fixats en la Base 13
d'aquesta convocatòria.
12,11. Entregar una còpia de la tesi doctoral a I'lCAC.
1,2.12. Fer constar, en la portada de la tesi doctoral: "Tesi doctoral feta amb el suport de I'lnstitut Català

d'Arqueologia Clàssica".
12.13. Fer constar, en la producció escrita derivada de la redacció de la tesi doctoral: "Amb el suport de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica", sempre que no signi com a membre de l'lCAC.

el cost de I'edició de la tesi doctoral. El nombre màxim d'exemplars
serà de 7 i seran distribuTts entre els membres del tribunal avaluador i altres, sempre que les
seves disposicions pressupostàries I'hi permetin. Un exemplar serà entregat al Centre de

1,2.14. L,ICAC procurarà assumir

documentació de I'lCAC.

la tesi doctoral abans de la finalització del contracte, podrà
12.15. Si la persona contractada llegeix
-duració
del contracte a adequar la tesi a futures publicacions en
destinar el temps restant de la
forma d'articles o bé en una monografia, seguir participant en les activitats d'investigació de
I'equip de recerca, preparar la seva etapa postdoctoral, i a part haurà de seguir complint la resta
d'obligacions contractuals.

12.16. Comunicar, si s'escau,

la renúncia del contracte laboral mitjançant escrit motivat adreçat

al

director de I'lnstitut.

12.j7. Les persones candidates estrangeres hauran d'informar d'una adreça postal, d'un municipi de
Catalunya, que serà vàlida per a les notificacions i altres trameses de dades que sigui menester,
sempre que no es pugui informar a través del correu electrònic que serà la via preferent.

Documentac¡ó annexa al document d'acce

ió (Base

10.4

Documentació compulsada:
Fotocòpia del cerfificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura o grau, calculada d'acord amb
els criteris que s'especifiquen al Reial decret 112512003, de 5 de setembre,

E

E

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

! Fotocòpia de I'expedient acadèmic dels estudis de màster o postgrau, amb la not_a mitjana
calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen al Reial decret 112512003, de 5 de setembre'
D

Fotocòpia del DNl, NIF o passaport del sol licitant'
data i siqnatura de la

ta el contracte

Sr. Director de I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Glàssica
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