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INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

RESOLUCIÓ
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, sobre aprovació d’unes bases.

Resolució de la directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per 
la qual s’aproven les bases de la convocatòria pública de beques per a la formació 
avançada en el camp de l’arqueologia clàssica per al 2010

Atès que el Pla quadriennal d’activitats de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
preveu, en el marc dels objectius estratègics i les línies d’actuació del centre i la 
implementació progressiva de l’estructura organitzativa, l’oferta de beques per a 
la formació avançada en el camp de l’arqueologia clàssica.

Ateses les Bases reguladores del procediment i de la gestió de les beques i sub-
vencions de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica publicades al DOGC, número 
5471, de 25 de setembre de 2009.

Vist els articles del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els preceptes 
de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

I, d’acord amb les competències que tinc atribuïdes com a directora per l’article 
14 dels Estatuts de l’Institut, i en ús de la delegació de competències delegades pel 
Consell a la Direcció de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica en la seva reunió 
del dia 11 d’abril de 2002,

RESOLC:

Primer. Aprovar les bases de la convocatòria pública de beques per a la forma-
ció avançada en el camp de l’arqueologia clàssica de l’ICAC per al 2010, les quals 
s’annexen a la present resolució.

Segon. Publicar aquesta resolució i les bases annexades al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’anuncis de l’ICAC i a la seva pàgina 
web (http://www.icac.net).

Tercer. La dotació màxima de les beques previstes per aquesta Resolució és de 
seixanta-quatre mil euros (64.000 €), distribuïts en les següents anualitats: un import 
màxim de 16.000 € amb càrrec al pressupost de l’any 2010, partida D/480.0009.1/
G012.2, i un pressupost màxim de 48.000 € amb càrrec al pressupost de l’any 2011. 
Aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de 
les disponibilitats pressupostàries.

Quart. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del 
Consell de Direcció de l’ICAC, els acords del qual esgoten la via administrativa 
(art. 4.2 dels Estatuts de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica) en el termini d’un 
mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació, 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 4/1999, de 
13 de gener.

Tarragona, 1 de juliol de 2010

ISABEL RODÀ DE LLANZA

Directora
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CONVOCATÒRIA
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per a la concessió de beques 
per a la formació avançada en el camp de l’arqueologia clàssica per al 2010

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria de l’ICAC és la concessió de beques per a la 

formació avançada en el camp de l’arqueologia clàssica a estudiants de postgrau, 
per tal de completar la seva formació mitjançant la col·laboració en projectes de 
recerca de l’ICAC, la formació en universitats estrangeres i, a la vegada, perme-
tre’ls acréixer els seus coneixements pràctics en el món de l’arqueologia clàssica. 
Aquestes beques s’adscriuen a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (plaça d’en 
Rovellat, s/n, Tarragona).

Aquesta convocatòria de beques té les modalitats següents:
1.1. Beques de col·laboració (BC) per tal que els estudiants de postgrau en l’àmbit 

de l’arqueologia clàssica puguin participar en projectes de recerca impulsats per 
l’ICAC.

1.2. Beques per al treball de recerca (BTR) per tal que els estudiants de postgrau 
en l’àmbit de l’arqueologia clàssica puguin preparar el seu treball de recerca corres-
ponent als estudis de postgrau en el marc dels programes de recerca de l’ICAC.

1.3. Beques de mobilitat (BM) per tal que els estudiants de postgrau en l’àmbit 
de l’arqueologia clàssica puguin estudiar un trimestre a la Université de Provence 
(Aix-Marseille I) o bé a la Seconda Università degli Studi di Napoli. Aquestes 
universitats organitzen juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat Rovira i Virgili i l’ICAC el Màster Internacional en Arqueologia. 
Arqueologia de la Mediterrània antiga (ARCHEOMED).

2. Nombre de beques
El nombre màxim de beques que es poden concedir és de 24, repartides en les 

següents modalitats: 8 beques de col·laboració (BC), 8 beques per als treballs de 
recerca (BTR) i 8 beques de mobilitat (BM)

3. Sol·licitants
Els sol·licitants hauran de complir per a cada modalitat els requisits següents:
3.1. Beques de col·laboració (BC)
3.1.1. Estar en possessió del títol de llicenciat en Història, Història de l’Art o 

d’altres títols universitaris equivalents i haver finalitzat aquests estudis amb pos-
terioritat a l’1 de gener de 2007.

3.1.2. A més, el sol·licitant haurà d’estar matriculat en el màster oficial interuni-
versitari en arqueologia clàssica promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) en el moment d’acceptació de la beca.

3.2. Beques per als treballs de recerca (BTR)
3.2.1. Estar matriculats en el treball de recerca del màster oficial interuniversitari 

en arqueologia clàssica (UAB-URV-ICAC) en el moment d’acceptació de la beca.
3.2.2. Que el treball de recerca s’emmarqui en algun dels programes de recerca 

en què participa l’ICAC.
3.3 Beques de mobilitat (BM)
3.3.1. Estar matriculats a la Université de Provence (Aix-Marseille I) o bé a la 

Seconda Università degli Studi di Napoli durant un trimestre, en assignatures del 
segon curs del Màster Internacional en Arqueologia. Arqueologia de la Mediterrània 
antiga (ARCHEOMED), en el moment d’acceptació de la beca.

3.3.2. Que, juntament amb aquestes assignatures, estiguin matriculats al conjunt de 
crèdits ECTS que els permeti acabar els estudis del màster oficial interuniversitari en 
arqueologia clàssica (UAB-URV-ICAC), en el moment d’acceptació de la beca.

4. Durada
4.1. Beques de col·laboració (BC): la beca serà de 480 hores i la data de finalit-

zació no pot ser posterior al 30 de setembre de 2011.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5677 – 23.7.2010 57069

Concursos i anuncis

4.2. Beques per als treballs de recerca (BTR): el treball de recerca haurà de ser 
avaluat durant el curs 2010-2011.

4.3. Beques de mobilitat (BM): la mobilitat s’haurà de dur a terme durant algun 
dels trimestres del curs 2010-2011.

5. Import
5.1. Beques de col·laboració (BC): l’import de les beques és de 3.000 euros i 

l’Institut assumirà una assegurança d’accidents.
5.2. Beques per als treballs de recerca (BTR): l’import de les beques és de 2.000 

euros.
5.3. Beques de mobilitat (BM): l’import de les beques és de 3.000 euros.

6. Sol·licitud
Les sol·licituds s’hauran emplenar d’acord amb el model normalitzat disponible 

a la pàgina web de l’ICAC (http://www.icac.net) i a la secretaria del centre (pl. d’en 
Rovellat, s/n, 43003 Tarragona; tel. (+34) 977 249 133, fax (+34) 977 224 401), hauran 
d’anar signades pels candidats i adreçades a la directora de l’ICAC.

La documentació es podrà enviar per correu ordinari, es podrà entregar per-
sonalment a la secretaria de l’Institut o fer-la arribar per qualsevol dels mitjans 
establerts a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 20 de novembre, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, per a cada sol·licitud de 

cadascuna de les modalitats a les quals el candidat es presenti, és la següent:
7.1. Beques de col·laboració (BC)
7.1.1. Fotocòpia de l’expedient acadèmic personal detallat 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, així com la nota mitjana de l’expedient i, si 
s’escau, la fotocòpia compulsada del títol o resguard acadèmic.

7.1.2. Currículum del sol·licitant especificant el domini de llengües, és a dir, el 
nivell de comprensió oral, escrit i parlat. A més, cal que manifesti els seus interessos 
pel que fa als objectius científics de l’ICAC, uns objectius que es troben recollits 
en el document Bases d’Actuació de l’ICAC i/o al Pla quadriennal d’activitats, que 
podrà consultar a la pàgina web de l’Institut (http://www.icac.net). Per manifestar-
los, el candidat haurà de presentar la relació prioritzada i raonada de les línies de 
recerca i programes transversals de l’Institut.

7.1.3. Una carta de presentació d’un professor universitari o investigador especialit-
zat en el camp de l’arqueologia clàssica que aporti informació sobre el sol·licitant.

7.2. Beques per als treballs de recerca (BTR)
7.2.1. Fotocòpia de l’expedient acadèmic personal detallat de les assignatures 

cursades del Màster en què apareguin les qualificacions obtingudes en forma de 
suspens (S), aprovat (A), notable (N), excel·lent (E) i matrícula d’honor (MH).

7.2.2 Proposta raonada del treball de recerca que vol fer i la seva relació amb els 
programes de recerca que impulsa l’ICAC i que es troben recollits en el document 
Bases d’actuació de l’ICAC i/o al Pla quadriennal d’activitats, que podrà consultar 
a la pàgina web de l’Institut (http://www.icac.net).

7.2.3. El candidat ha de presentar la documentació que acrediti que està al corrent 
de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat, la Seguretat 
Social i la Generalitat de Catalunya.

7.2.4. També ha de presentar una declaració responsable conforme no està sotmès 
a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Un model d’aquest 
document es podrà trobar a la pàgina web de l’Institut (http://www.icac.net/) o a 
la secretaria del centre (pl. d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona; tel. (+34) 977 249 
133, fax (+34) 977 224 401).
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7.3. Beques de mobilitat (BM)
7.3.1. Fotocòpia de l’expedient acadèmic personal detallat de les assignatures 

cursades del Màster en què apareguin les qualificacions obtingudes en forma de 
suspens (S), aprovat (A), notable (N), excel·lent (E) i matrícula d’honor (MH).

7.3.2. Exposició raonada dels estudis que pretén cursar a la Université de Pro-
vence (Aix-Marseille I) o bé a la Seconda Università degli Studi di Napoli durant un 
trimestre, en assignatures del segon curs del Màster Internacional en Arqueologia. 
Arqueologia de la Mediterrània antiga (ARCHEOMED).

7.3.3. Currículum específic només sobre el domini de llengües.
7.3.4. El candidat ha de presentar la documentació que acrediti que està al corrent 

de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat, la Seguretat 
Social i la Generalitat de Catalunya.

7.3.5. També ha de presentar una declaració responsable conforme no està sotmès 
a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Un model d’aquest 
document es podrà trobar a la pàgina web de l’Institut (http://www.icac.net/) o a 
la secretaria del centre (pl. d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona; tel. (+34) 977 249 
133, fax (+34) 977 224 401).

7.4. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport del sol·licitant.

8. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a partir de l’endemà de 

la publicació d’aquesta Resolució al DOGC. Si la sol·licitud presentada no reuneix 
els requisits que preveu aquesta convocatòria o és incompleta, l’ICAC requerirà al 
sol·licitant que en un termini màxim de 10 dies esmeni el defecte o aporti la docu-
mentació necessària, amb la indicació expressa que, si no ho fa, la seva sol·licitud 
es considerarà abandonada.

9. Criteris d’avaluació i de selecció dels candidats
9.1. L’ICAC avaluarà i seleccionarà els candidats mitjançant una Comissió, 

presidida per la directora de l’ICAC, que tindrà en compte els criteris d’avaluació 
i selecció que s’estableixen en aquest apartat.

9.2. Els criteris d’avaluació i selecció dels candidats per a la concessió de les 
beques de col·laboració (BC) es desenvoluparà en dues fases:

9.2.1. Primera fase
La Comissió avaluarà i seleccionarà els candidats tenint en compte els aspectes 

següents:
a) la nota mitjana de l’expedient acadèmic personal
b) els mèrits curriculars
c) el domini de llengües
d) l’adequació als objectius científics de l’ICAC.
La Comissió publicarà la llista d’admesos i exclosos d’aquesta fase, com a màxim, 

30 dies després de la publicació de la convocatòria al DOGC. Aquesta relació serà 
publicada al tauler d’anuncis de la secretaria de l’ICAC. Així mateix, per tal de 
fer-ne difusió, i amb efectes merament informatius, es podrà consultar a la pàgina 
web de l’Institut (http://www.icac.net).

9.2.2. Segona fase
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica publicarà una relació d’activitats de 

recerca que formen part dels seus projectes d’investigació. Els candidats que hagin 
superat la 1a fase de la selecció hauran de contactar amb els responsables de les 
activitats de recerca que siguin del seu interès per tal de preparar una proposta de 
col·laboració per dur a terme alguna de les activitats proposades.

En la proposta s’ha d’especificar l’objectiu de l’activitat, el lloc on es desenvo-
luparà i les dates en què es durà a terme. La proposta haurà de comptar amb el 
vistiplau de l’investigador de l’ICAC que després haurà de fer-ne el seguiment 
i que en serà el tutor responsable. L’activitat no podrà superar les 480 hores de 
dedicació i haurà de finalitzar, com a màxim, el dia 30 de setembre de 2011. 
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Cada candidat només podrà presentar, com a màxim, dues propostes, que ha de 
jerarquitzar.

L’últim dia per a la presentació de les propostes de la segona fase de selecció dels 
candidats serà 10 dies després que la Comissió hagi publicat la llista d’admesos i 
exclosos de la primera fase de la convocatòria. Cada proposta, que haurà d’anar 
signada pel candidat i adreçada a la directora de l’ICAC, es podrà enviar per 
correu ordinari, es podrà entregar personalment a la secretaria de l’ICAC o fer-la 
arribar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 20 
de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

La Comissió de selecció estudiarà les propostes amb la finalitat d’escollir les més 
adients als objectius de la convocatòria, al perfil dels candidats i a la bona marxa 
dels projectes de recerca afectats. El nombre màxim de beques aprovades no podrà 
superar el nombre de beques ofertes en la convocatòria. La Comissió, si ho creu 
necessari, es podrà entrevistar amb els candidats i reunir-se amb els investigadors 
de l’Institut participants.

9.2.3. A més, els candidats admesos en la primera fase hauran de presentar a 
la secretaria de l’ICAC la documentació que acrediti que estan al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat, la Seguretat Social 
i la Generalitat de Catalunya.

També hauran de presentar una declaració responsable conforme no estan sot-
mesos a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Un model 
d’aquest document es podrà trobar a la pàgina web de l’Institut (http://www.icac.
net/) o a la secretaria del centre (pl. d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona; tel. (+34) 
977 249 133, fax (+34) 977 224 401).

9.3. Els criteris d’avaluació i selecció dels candidats per a la concessió de les 
beques per als treballs de recerca (BTR) seran els següents:

a) la nota mitjana de l’expedient acadèmic personal del Màster
b) l’adequació als programes científics de l’ICAC
c) la proposta del treball de recerca presentat.
9.4 Els criteris d’avaluació i selecció dels candidats per a la concessió de les 

beques de mobilitat (BM) seran els següents:
a) la nota mitjana de l’expedient acadèmic personal del Màster
b) el domini de llengües
c) la proposta raonada dels estudis que pretén cursar amb la mobilitat.
9.5. La Comissió d’avaluació i selecció elaborarà, per a cadascuna de les moda-

litats de la convocatòria, una llista de reserva entre els candidats que no hagin estat 
seleccionats per cobrir les renúncies que es puguin produir entre els becaris.

10. Termini de comunicació de la resolució d’adjudicació
El termini serà, com a màxim, de 30 dies després de la seva publicació al DOGC 

per a les beques per als treballs de recerca (BTR) i de mobilitat (BM), i de 60 dies 
després de la seva publicació al DOGC per a les beques de col·laboració (BC). Un 
cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, caldrà entendre que les 
beques sol·licitades no han estat concedides.

11. Mitjà de comunicació de la resolució d’adjudicació
La resolució serà publicada al tauler d’anuncis de la secretaria de l’ICAC. Així 

mateix, per tal de fer-ne difusió, i amb efectes merament informatius, es podrà 
consultar a la pàgina web de l’Institut (http://www.icac.net).

Contra la resolució expressa de concessió o denegació, els interessats podran 
interposar recurs d’alçada davant el Consell de Direcció de l’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica, els acords del qual esgoten la via administrativa (art. 4.2 dels 
Estatuts de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica) en el termini d’un mes a comptar 
a partir de l’endemà de la resolució, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 
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26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

12. Acceptació de la beca
12.1. En el termini màxim de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de la 

resolució d’adjudicació al tauler d’anuncis, el beneficiari s’haurà de comprometre 
explícitament, amb un document signat, a complir totes les condicions d’aquesta 
convocatòria. Aquest document es podrà obtenir a la pàgina web de l’Institut (http://
www.icac.net/) o a la secretaria del centre (pl. d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona; 
tel. (+34) 977 249 133, fax (+34) 977 224 401).

12.2. Els beneficiaris que no hagin presentat el document d’acceptació en el ter-
mini assenyalat a l’apartat anterior, s’entendrà que renuncien a la beca atorgada.

13. Obligacions del beneficiari
13.1. Per a les beques de col·laboració (BC)
a) Acceptar les condicions d’aquesta convocatòria, així com les normes de règim 

intern que l’ICAC pugui establir.
b) Compulsar les fotocòpies annexades a la sol·licitud a la secretaria de l’ICAC 

o pels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

c) Contractar personalment una pòlissa o estar en possessió d’una assegurança 
d’assistència sanitària per al temps de durada de la beca.

d) Comunicar a l’ICAC l’inici i l’acabament de la col·laboració, així com qualsevol 
modificació de les dates en què es durà a terme.

e) Desenvolupar la seva col·laboració d’acord amb els criteris del tutor, que serà 
nomenat per l’ICAC amb l’objectiu de portar la direcció i fer el seguiment de la 
beca.

f) Seguir, durant el curs 2010-2011, els estudis del Màster oficial d’arqueologia 
clàssica en què estigui matriculat.

g) Col·laborar en altres programes i projectes de l’ICAC i en el conjunt d’activitats 
generals de l’Institut.

h) Assistir a les activitats científiques que organitzi l’Institut i a les quals pugui 
accedir gratuïtament.

i) Presentar a l’ICAC, coincidint amb la finalització de la beca i independentment 
de la causa que la motivi, una memòria de tot el treball de col·laboració realitzat 
durant el període global becat.

j) Fer constar, en la producció escrita derivada del treball realitzat, “Amb el 
suport de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica”.

k) Conservar els justificants originals i la resta de documentació relacionada 
amb la beca durant un període mínim de 5 anys. Aquesta documentació podrà ser 
requerida per l’ICAC.

l) Comunicar, si s’escau, la renúncia a la beca mitjançant escrit motivat adreçat 
a la directora de l’Institut.

4.2. Per a les beques per als treballs de recerca (BTR)
a) Acceptar les condicions d’aquesta convocatòria, així com les normes de règim 

intern que l’ICAC pugui establir.
b) Compulsar les fotocòpies annexades a la sol·licitud a la secretaria de l’ICAC 

o pels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

c) Contractar personalment una pòlissa o estar en possessió d’una assegurança 
d’assistència sanitària per al temps de durada de la beca.

d) Comunicar a l’ICAC l’acabament del treball de recerca, així com qualsevol 
modificació de les dates en què es durà a terme.

e) Seguir les indicacions del tutor que serà nomenat per l’ICAC amb l’objectiu 
de portar el seguiment de la beca.
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f) Seguir, durant el curs 2010-2011, els estudis del Màster oficial d’arqueologia 
clàssica en què estigui matriculat.

g) Col·laborar en altres programes i projectes de l’ICAC i en el conjunt d’activitats 
generals de l’Institut.

h) Assistir a les activitats científiques que organitzi l’Institut i a les quals pugui 
accedir gratuïtament.

i) Presentar a l’ICAC, coincidint amb la finalització de la beca i independent-
ment de la causa que la motivi, una memòria del treball realitzat durant el període 
global becat.

j) Presentar a l’ICAC una còpia del treball de recerca elaborat.
k) Fer constar, en el treball de recerca realitzat, “Amb el suport de l’Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica”.
l) Conservar els justificants originals i la resta de documentació relacionada 

amb la beca durant un període mínim de 5 anys. Aquesta documentació podrà ser 
requerida per l’ICAC.

m) Comunicar, si s’escau, la renúncia a la beca mitjançant escrit motivat adreçat 
a la directora de l’Institut.

4.3. Per a les beques de mobilitat (BM)
a) Acceptar les condicions d’aquesta convocatòria, així com les normes de règim 

intern que l’ICAC pugui establir.
b) Compulsar les fotocòpies annexades a la sol·licitud a la secretaria de l’ICAC 

o pels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

c) Contractar personalment una pòlissa o estar en possessió d’una assegurança 
d’assistència sanitària per al temps de durada de la beca.

d) Comunicar a l’ICAC l’inici i l’acabament de la beca de mobilitat, així com 
qualsevol modificació de les dates en què es durà a terme.

e) Seguir les indicacions del tutor que serà nomenat per l’ICAC amb l’objectiu 
de fer el seguiment de la beca.

f) Seguir, durant el curs 2010-2011, els estudis del Màster oficial d’arqueologia 
clàssica en què estigui matriculat.

g) Col·laborar en altres programes i projectes de l’ICAC i en el conjunt d’activitats 
generals de l’Institut.

h) Durant el curs acadèmic, i mentre no estigui en període de mobilitat, assistir 
a les activitats científiques que organitzi l’Institut i a les quals pugui accedir gra-
tuïtament.

i) Presentar a l’ICAC, coincidint amb la finalització de la beca i independent-
ment de la causa que la motivi, una memòria de l’activitat cientificoacadèmica 
realitzada durant el període de mobilitat a la universitat estrangera i un certificat 
emès pels responsables acadèmics d’aquella universitat sobre el compliment dels 
deures acadèmics del becari.

j) Conservar els justificants originals i la resta de documentació relacionada 
amb la beca durant un període mínim de 5 anys. Aquesta documentació podrà ser 
requerida per l’ICAC.

k) Comunicar, si s’escau, la renúncia a la beca mitjançant escrit motivat adreçat 
a la directora de l’Institut.

14. Pagament
El pagament al beneficiari, amb l’aplicació de les retencions corresponents d’acord 

amb la normativa vigent, es farà de la manera fraccionada següent:
14.1. En relació amb les beques de col·laboració (BC)
14.1.1. El primer pagament serà de 500 euros i es farà efectiu un cop iniciada la 

col·laboració pactada a la beca.
14.1.2. El segon pagament serà de 1.250 euros i s’abonarà un cop hagi transcor-

regut efectivament el 50% del temps de col·laboració pactat a la beca.
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14.1.3. El tercer pagament serà de 1.250 euros i s’efectuarà un cop finalitzada 
la col·laboració i s’hagin complert les obligacions del beneficiari especificades en 
l’apartat 13 d’aquesta convocatòria.

14.2. En relació amb les beques per als treballs de recerca (BTR)
14.2.1. El primer pagament serà de 1.000 euros i es farà efectiu un cop s’hagi 

atorgat la beca.
14.2.2. El segon pagament, de 1.000 euros, s’abonarà un cop s’hagi entregat el 

treball de recerca i s’hagin complert les obligacions del beneficiari especificades 
en l’apartat 13 d’aquesta convocatòria.

14.3. En relació amb les beques de mobilitat (BM)
14.3.1. El primer pagament serà de 2.000 euros i es farà efectiu un cop s’hagi 

atorgat la beca i abans de l’inici de la mobilitat.
14.3.2. El segon pagament, que serà de 1.000 euros, s’abonarà un cop s’hagi 

acabat la mobilitat i s’hagin complert les obligacions del beneficiari especificades 
en l’apartat 13 d’aquesta convocatòria.

15. Compatibilitats de les beques
15.1. En relació amb les beques de col·laboració (BC), només se’n pot tenir una 

vegada, i són compatibles amb d’altres beques de característiques similars, llevat de 
les beques per als treballs de recerca (BTR) d’aquesta convocatòria. La concessió 
de la beca no estableix cap relació laboral, contractual ni estatutària amb l’ICAC.

15.2. En relació amb les beques per als treballs de recerca (BTR), només se’n pot 
gaudir una vegada, i són compatibles amb d’altres beques de característiques similars, 
llevat de les beques de col·laboració (BC) d’aquesta convocatòria. La concessió de 
la beca no estableix cap relació laboral, contractual ni estatutària amb l’ICAC.

15.3. En relació amb les beques de mobilitat (BM), només se’n pot gaudir una 
vegada, i són compatibles amb d’altres beques de característiques similars. La 
concessió de la beca no estableix cap relació laboral, contractual ni estatutària 
amb l’ICAC.

16. Interrupcions
A petició raonada de la persona becada, la directora de l’Institut podrà concedir 

la interrupció temporal del compliment de la col·laboració pactada a la beca de col-
laboració (BC). Aquesta interrupció temporal comportarà la minoració econòmica 
proporcional a percebre.

Només en les interrupcions ocasionades per força major es podrà: recuperar 
el període interromput en la col·laboració de les BC, acabar el treball de recerca 
de la BTR amb posterioritat al curs acadèmic 2010-2011 i acabar de gaudir de la 
mobilitat de la BM amb posterioritat al curs acadèmic 2010-2011, sempre que les 
disponibilitats pressupostàries de l’Institut ho permetin.

17. Renúncies, revocacions i reintegraments
17.1. Les renúncies o les baixes que es produeixin entre els becaris de col·laboració 

(BC) durant els tres primers mesos de la beca podran ser cobertes amb l’adjudicació 
de les vacants als sol·licitants que figurin a la llista de reserva.

17.2. En relació amb les beques per al treball de recerca (BTR) i les beques de 
mobilitat (BM), les renúncies o les baixes que es produeixin podran ser cobertes 
amb l’adjudicació de les vacants als sol·licitants que figurin a la llista de reserva. 
Aquests tindran dret a percebre el primer pagament de la subvenció atorgada un 
cop l’Institut hagi recuperat els imports abonats als anteriors beneficiaris.

17.3. El substitut queda subjecte a les mateixes condicions de la convocatòria 
que el beneficiari inicial. La durada de la beca serà la del temps que resti fins al 30 
de setembre de 2011.

17.4. L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica pot revocar, amb audiència prèvia 
del beneficiari, la concessió de la beca per absència injustificada, per falta d’apro-
fitament i per qualsevol altra causa que repercuteixi negativament en l’activitat de 
recerca o en l’Institut.
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17.5. L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica pot exigir el reintegrament, amb 
audiència prèvia del becari, dels pagaments de les beques pels següents motius: 
absències injustificades en el lloc on s’ha d’efectuar la col·laboració o la mobilitat, 
incompliment de la bona marxa en l’elaboració del treball de recerca, falta d’aprofi-
tament de la beca o qualsevol altra causa que repercuteixi negativament en l’activitat 
i que comporti l’anul·lació de la concessió de la beca.

18. Normativa supletòria
Supletòriament seran aplicables a aquesta convocatòria de beques de col·laboració 

les Bases reguladores del procediment i de la gestió de les beques i subvencions de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i les normes reguladores de caràcter general 
en matèria de subvencions públiques.
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