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Resolució del representant legal de I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Clàssica (ICAC)) per
la qual s'adjudiquen les beques de recerca en el camp de I'Arqueologia Clàssica
per a l'any 2O'12.

Atès que, d'acord amb el punt 9.2.2 de les bases de la Convocatòria de beques de
recerca de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a I'any 2012 (anunciada al
DOGC núm.6277 de data 19 de desembre de 2012), s'ha reunit la Comissió de
Selecció per avaluar i seleccionar les sol'licituds presentades amb motiu de
l'esmentada Convocatòria.

Vista la proposta d'activitats presentada pels candidats a la Comissió de Selecció.

l, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes, com a representant legal del
consorci, per autoritzacio del Consell de Direcció de l'ICAC del dia 10 de desembre de
2012, segons el que estableix I'artícle 11 de la llei 2612010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

Primer: Adjudicar les beques de recerca (BR) de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica per a I'any 2012 amb les corresponents activitats a les persones següents:

Prooosta d'activitat

Sr. Josep Pérez Neqre
Dibuixant les Ruïnes, Visualitzant Tarracoa

Sr. Marc Prades Painous

Excavació i estudi de materials dels jaciments ibèrics de
Sebes (Flix, Ribera d'Ebre), Castellot de la Roca Roja
(Benifallet, Baix Ebre) i el Pontarró (la Secuita,
Tarragonès).

Sr. David Camuña Pardo

Excavació i estudi de materials dels jaciments ibèrics de
Sebes (Flix, Ribera d'Ebre), Castellot de la Roca Roja
(Benifallet, Baix Ebre) i el Pontarró (la Secuita,
Tarragonès).

Sra. Judit Randal Subirats

Estudi del coniunt numismàtic de la vil'la romana de la
Carrova (Amposta, Montsià).

Sra. Lorena Marín Muñoz

Catalogació de la decoració arquitectònica de la
fortalesa d'Oxirrinc.

Sra. M" del Mar Navarro Tirado

Col'laboració amb el Grup de Recerca Arqueològica
UAB-ICAC. Arqueologia de la ciutat i del paisatge.
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Segon: Adjudicar, d'acord amb el punt 9.2.2 de la convocatòria, la beca de recerca a

la Sra. M" del Mar Navarro Tirado, sempre que el certificat que la interessada ha
demanat a I'Administració general de l'Estat acrediti que esta al corrent de les
obligacions tributàries amb I'esmentada institució.

Tecer: Publicar, d'acord amb el punt 11 de les bases de la Convocatòria, aquesta
resolució al Tauler d'anuncis de la secretaria de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica i que se'n faci difusió, amb efectes merament informatius, en la seva pàgina
web.

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 I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica) 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 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.

Joseo Manel Ricart i Pillrqueolosia clàsçi:

Vocal del Consell de Direcció de I'ICAC

Tarragona, 14 de febrer de 2013
(012.2-resolució adjudicacio' 12 2a fase.doc ags)
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