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ICACE
lnstitut Gatalà
d'Arqueologia Glàssica

Resolució de la directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (IGAG)
per la qual se selecc¡onen els cand¡dats de les beques de col'laborac¡ó (BC)
en el camp de I'Arqueolog¡a clàssica de I'IGAC pet al2011

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 I'Arqueologia clàssica de I'ICAC per al 2011
(publicada al DOGC núm. 5962 de data 13 de setembrre de 2011) s'ha reunit la
Comissió d'avaluació i selecció dels candidats.

Vista la proposta d'admissió de candidats presentada per I'esmentada Comissió.

l, en virtut de les funcions que com a directora tinc assignades ifent ús de la
delegació de competències que m'han estat atorgades pel Consell de direcció de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica en la reunió del dia 2 d'abril de 2002,

RESOLC:
Primer. Admetre els següents candidats per a les beques de col'laboració en el
camp de I'arqueologia clàssica de l'ICAC per al 2011

Candidats seleccionats
(Beques de col.laboració)
Sra. Judith Montserrat Auber
Sra. Maria Nerce Veroe Navarro
Sr. Serqi Llambrich Mosequí
Sra. lrene Cruz Floch
Sra. Silvia Vila Jurado
Sra. Carla Pedrola Solans
Sra. Rocio Rafaela Merino de I'Herbe
Sra. Anna Ten Gotés

Es desestimen les sol'licituds Sra. Laia Caballer Rams, al Sr. Pablo Domínguez García i

la Sra. Katie Harness per presentació de documents fora de termini.

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 l'lCAC. I fer-ne
difusió, amb efectes merament informatius, a través de la pàgina web de I'ICAC.

Tercer. lniciar, 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 I'ICAC que preparin
propostes de pràctiques, si és convenient, en projectes vinculats a I'ICAC.
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Quart. Admetre els següents candidats per a les beques de mobilitat de recerca en
el camp de I'Arqueologia clàssica de I'ICAC pet a|2011

Candidats seleccionats
fBeoues de Mobilitat)
Sr. Quer Masaqué Deu
Sra. lnes Griselda Blanch Moret
Sra. Gemma Heredía Hernando
Sra. Camile Miquel Escudie

Ginquè. Admetre els següents candidats per a les beques de treball de recerca en
el camp de l'Arqueologia clàssica de I'ICAC per al2O11

Gandidats seleccionats
(Beques de treball)
Sra. Meritxell Lladó Fité
Sr. Ferran Gris Jeremias
Sra. Patricia Terrado Ortuño
Sra. Natalia Salazar Ortiz
Sra. Sonia Amaral Rother
Sr. Quer Masaqué Deu
Sra. lnes Griselda Blanch Moret
Sra. Maria Núria Otero Herraiz

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 l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica) en el termini d'un mes a comptar a partir de I'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 411999, de 13 de gener.
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lsabel Rodà de Llanza
Directora

Tarragona, 19 d'octubre de 2011
(012 4-resolució adjudicació'1 l.doc ags)
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