Reso
olució del director de
d l’Institutt Català d''Arqueolog
gia Clàssicca (ICAC) per
p
la qua
al
s'aprroven les bases
b
del Programa d’iniciació a la recerrca en el ccamp de l’a
arqueologia
a
clàss
sica de l’IC
CAC per al 2020
2
(PIR2 0) (codi 014.4.3).
Atès que en el marc
m
de la formació
f
avvançada dell Pla d’actua
ació 2014-22020 de l’Institut Català
à
d’Arq
queologia Clàssica
C
(en endavant, ICAC) es preveu
p
la iniciació a la recerca en el camp de
e
l’arqu
ueologia clà
àssica;
Tot i que el nom
mbre actual d’alumnes del segon curs del mà
àster en Arrqueologia Clàssica,
C
en
n
el qu
ual participa
a l’ICAC, ha disminuïtt respecte l’any anterio
or fet que nno permet impulsar un
n
procé
és competittiu que assig
gni alumness a la majorria dels equips de recerrca de l’ICA
AC;
Atès , però, que es conside
era convenie
ent manten ir la presèn
ncia dels esstudiants de
el màster en
n
els e
equips de recerca
r
de l’ICAC, ess considera convenien
nt convocarr el program
ma formatiu
u
d’inicciació a la recerca en el camp de
e l’arqueolo
ogia clàssica que incorrpori els estudiants de
el
sego
on curs del màster en els equips de recerca
a de l’ICAC durant un quadrimestre del curss
acad
dèmic 2019--2020;
Atès que amb la modific
cació presssupostària que ha co
onsignat crèèdit a les aplicacionss
econ
nòmiques D/131.0001.5
D
5 i D/160.0
0001.8 del pressupostt 2017 prorrrogat per al 2020, ess
dispo
osa del crèd
dit suficient per atendre
e el cost del programa formulat enn aquesta re
esolució;
l, d'a
acord amb les compe
etències qu
ue tinc atrib
buïdes com
m a directoor per l’article 14 delss
Estattuts de l’In stitut, i en ús de la d
delegació d e competèn
ncies deleggades pel Consell
C
a la
a
Direccció de l’In stitut Català d'Arqueo
ologia Clàss
sica en la seva
s
reunióó del dia 11 d'abril de
e
2002
2,
RES OLC:
Prim
mer. Aprova r les bases del Progra
ama d’inicia
ació a la rec
cerca en el camp de l’’arqueologia
a
clàsssica de l’ICA
AC per al 20
020 (PIR20)) que s'anne
exen a la prresent resollució (codi 014.4.3).
0
on. Publica
ar aquesta resolució i les base
es annexad
des a la ppàgina web
b de l’ICAC
C
Sego
(http ://www.icacc.cat).
Terc
cer. Dotar el programa previst e
en aquesta
a resolució amb 15.3555,48 €, a càrrec de
el
presssupost de 2017
2
prorrog
gat per al 20
020.
Quarrt. Contra aquesta
a
res
solució es p
pot interpos
sar recurs d’alçada d
davant el Consell de
e
Dire cció de l’I CAC , els acords de l qual esg
goten la viia adminisstrativa (arrt. 4.2 delss
Esta
atuts de l’IICAC ) en el termini d’un mes
s a compta
ar a partirr de l’endemà de la
a

reso
olució, d’accord amb l’article d
d’acord am
mb l’article 122 de la Llei 39
9/2015, d’1
1
d’octtubre, de procedimen
p
nt administtratiu comú
ú de les administracioons públiqu
ues.

Jose p M. Palet Martínez
M
Direcctor
Tarra
agona, 13 de
d febrer de 2020
(014.4
4.3-Res. PIR 20.docx
2
jpe)
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