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CoTTIvocRTÒRIn oe BEQUES PER A LA FoRMAcIÓ AVANçADA

EN EL CAMP DE L'ARQUEOLOGIA GLÀSSICA DE L'ICAC PER AL 2O1O

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ ISELECCIÓ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Objecte: Avaluació i selecció de les sol'licituds presentades a la Convocatòria de beques
de col'laboració (BC), beques de mobilitat (BM) i beques de treballde recerca (BTR) en et
camp de l'arqueologia clàssica de I'ICAC per al 2010 (publicada al DOGC núm. 5677 de
data 23 de juliol de 2010).

Núm.: 112010
Garàcter: ordinari
Dia: 9 setembre de 2010
Hora: 18.00 h
Lloc: Sala de reunions de I'ICAC (Plaça d'en Rovellat, s/n, Tarragona)

ASSISTENTS

Presidenta

Dra. lsabel Rodà de Llanza
Directora de I'ICAC

Vocals

Dr. Antoni Gonzàlez Senmarti
Secretari general de la Universitat Rovira i Virgili

Dr. Josep Maria Palet i Martínez
lnvestigador de I'ICAC

Dra. Eva Subías Pasqual
lnvestigadora d'Arqueologia de la Universitat Rovira í Virgili

Sr. Jordi Peiret i Estrada
Administrador de l'ICAC

Secretària
a 
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ORDRE DEL DIA

1. Constitució de la Comissió
2. Avaluació i selecció dels candidats
3. Elaboració de la llista d'admesos iexclosos

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

La presidenta de la Comissió de Selecció, Dra, lsabel Rodà, obre la sessió amb la
constitució de la Comissió. La presidenta fa la lectura de la convocatòria publicada al
DOGC. Seguidament, la Gomissió procedeix a I'avaluació de la documentació aportada
pels candidats. En total, el nombre de candidats és de 23 , I dels quals són per a les
beques de col'laboració, 10 per a les beques de treball de recerca, i 5 per a les beques
de mobilitat, Es declara exclòs:

Sol'licitant exclòs Motiu

Sra, Maria Jesús Ortega Perez
Documentació fora de
termini

D'acord amb el punt 9 de la convocatòria de beques de col'laboració, els criteris
d'avaluació i selecció dels candídats han estat els següents:

Pel que fa a les beques de col'laboració:

a) La nota mitjana de I'expedient acadèmic personal
b) Els mèrits curriculars
c) Eldomini de llengües
d) L'adequació als objectius científics de I'ICAC

En relació amb les beques de treball de recerca:

a) La nota mitjana de I'expedient acadèmic personaldel Màster
ô) L'adequació als programes cientffics de l'ICAC
c) La proposta del treball de recerca presentat

En relació amb les beques de mobilitat:

a) La nota mitjana de l'expedient acadèmic personal del Màster
þ) Eldominide llengües
c) La proposta raonada dels estudis que pretén cursar amb la mobilitat



Avaluades les sol'licituds d'acord amb aquests criteris i tenint en compte els altres
requisits establerts en la convocatòria, la Comissió d'avaluació i selecció pren els
següents

AGORDS:

1. En relació amb les beques de col.laboració

1.1 Admetre els candidats següents:

Gandidats selecclonats
(Beoues de col.laboraciól
Sra. Ana Artina
Sra. Maria Jana lolesias Serratosa
Sra. Juana Martinez Otón
Sr. Xavier Barberá Barenvs
Sra. Nuria Otero Herraiz
Sra. Marta Casanovas Berenouer
Sr. Claus Damián Feiberq
Sra. Camile Miquel

1.2 Publicar, d'acord amb el punt 11 de la convocatòria, la llista d'admesos iexclosos
d'aquesta primera fase al taulell d'anuncis de la secretaria de I'lCAC. I fer-ne
difusió, amb efectes merament informatius, a través de la pàgina web de I'ICAC.

1.3 lniciar, d'acord amb el punt 9.2.2 de la convocatòria, la 2a fase del procés
d'avaluació i selecció de les propostes de beques de col'laboració, Demanar a la
direcció de I'ICAC que publiqui una relació d'activitats de recerca que formen part
dels seus projectes d'investigació.

2. En relació amb les beques de Mobilitat, la Comissió acorda demanar a la direcció de
I'ICAC I'adjudicació de les beques als candidats següents:

Candldats selecclonats
fBeoues de Mobilitatì
Sra. Diana de León Subías
Sra. lnes Griselda Blanch Moret
Sra. Gisela Fornés Calaf
Sra. Aurora Muriente Pastrana
Sra. Victória Blanco Palacios



3. En relació amb les beques de treball de recerca, la Comissió acorda demanar a la
direcció de I'ICAC I'adjudicació de les beques als candidats següents:

Gandidats selecclonats
fBeoues de treball)
Sr. Faustino Pérez Moracho
Sra. Diana de León Subfas
Sra. lnes Griselda Blanch Moret
Sra. Gisela Fornés Calaf
Sra. Aurora Muriente Pastrana
Sra. Victória Blanco Palacios
Sra. Laura Bricio Seoura
Sra. Gemma de Solà Gómez

Desestimar, d'acord amb el punt7.2.4 de la convocatòria, la beca del treball de
recerca a la Sra. Dolors Codina Reina.

La presidenta dóna per finalitzada la reunió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta
acta.
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