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Resolució del director e. f. de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual 
es dóna publicitat a l’errada material a les bases del Programa d’iniciació a la recerca 
en el camp de l’arqueologia clàssica de l’ICAC per al 2019 (PIR19)  (Codi 014.4.2) 

 
Atès que el 7 de febrer de 2019 es van aprovar les bases del Programa d’iniciació a la recerca 
en el camp de l’arqueologia clàssica de l’ICAC per al 2019 (PIR19) (Codi 014.4.2) ;  
 
Advertida l’errada material en la base 7 de les bases i l’annex 2 on s’especifica la 
documentació que cal adjuntar a la sol·licitud;  
 
I, d’acord amb les competències que tinc atribuïdes, com a director e. f. per acord del Consell 
de Direcció del dia 27 de juliol de 2018, amb les funcions previstes a l’article 14 dels Estatuts 
de l’ICAC i les funcions que foren delegades al director pel Consell de Direcció de l’Institut 
amb data d’11 d’abril de 2002, les quals corresponen a les establertes en l’article 8.2 dels 
susdits Estatuts;, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Esmenar la base 7 de les bases del Programa d’iniciació a la recerca en el camp de 
l’arqueologia clàssica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i l’apartat 
corresponent de l’annex 2 amb el següent text: 
 

“7. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 
 
7.1. Fotocòpia de l’expedient acadèmic personal detallat del grau o llicenciatura en 
què apareguin les qualificacions obtingudes en forma de suspens (S), aprovat (A), 
notable (N), excel·lent (E) i matrícula d’honor (MH), la data d’obtenció de les 
qualificacions, el nombre de convocatòries exhaurides, amb la nota mitjana 
calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen al Reial decret 1125/2003, de 
5 de setembre. 
 
7.2. Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura o bé del resguard acadèmic 
corresponent. 
 
7.3. Fotocòpia de la documentació pertinent que l’acrediti estar matriculat al Màster 
en Arqueologia Clàssica i específicament al Treball de fi de màster. 
 
7.4. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport del sol·licitant. 
 
7.5. Fotocòpia del document que acrediti l’alta a la Seguretat Social.  
 
7.6. Currículum del sol·licitant especificant la formació complementària relacionada 
amb l’objecte de la convocatòria i el domini de llengües, és a dir, el nivell  de 
competència oral i escrita. Junt amb el currículum s’annexaran les fotocòpies dels 
certificats acreditatius dels mèrits al·legats.” 

 
Annex 2:  
 

Documentació annexa 

 
D’acord amb les bases de la convocatòria, adjunteu la documentació següent: 

 Fotocòpia de l’expedient acadèmic detallat (base 7.1. de la convocatòria).  
 Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura o bé del resguard acadèmic corresponent  
(base 7.2. de la convocatòria). 

 Fotocòpia de la documentació pertinent que l’acrediti estar matriculat en el Màster en 

http://www.icac.cat/
mailto:info@icac.cat


 
 

 
Pl. Rovellat, s/n 43003 Tarragona. Tel. 977 24 91 33 fax 977 22 44 01. http://www.icac.cat info@icac.cat CIF: S-4300033-J 

 

Arqueologia Clàssica i específicament al Treball de fi de màster (base 7.3. de la 
convocatòria). 

 Fotocòpia del DNI, NIF o passaport del sol·licitant (base 7.4. de la convocatòria). 
 Fotocòpia del document que acrediti l’alta a la Seguretat Social. (base 7.5. de la 
convocatòria). 

 Currículum del sol·licitant (base 7.6. de la convocatòria). 
 
 

Segon. 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) en el termini d’un 
mes a comptar a partir de l’endemà de la resolució, d’acord amb l’article 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Palet Martínez 
Director e. f. 
 
Tarragona, 11 de febrer de 2019 
(014.4.2 - Res esmena bases PIR19.docx mpr) 
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