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Resolució del director de l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual 
s'aproven les bases del Programa d’iniciació a la recerca en el camp de l’arqueologia 
clàssica de l’ICAC per al 2023 (PIR23) (codi 014.4.5). 
 
Atès que en el marc de la formació avançada del Pla d’actuació 2021-2024 de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (en endavant, ICAC) es preveu la iniciació a la recerca en el camp de 
l’arqueologia clàssica;  
 
Atès que la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Autònoma de Barcelona UAB) i 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) organitzen el Màster interuniversitari en 
Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència (MACA) per a la formació avançada en 
l’aplicació de tècniques i tecnologies científiques capdavanteres en arqueologia; 
 
Atès, que es considera convenient convocar el programa formatiu d’iniciació a la recerca en el 
camp de l’arqueologia clàssica pel qual s’incorpori estudiants del màster en els grups de recerca 
de l’ICAC durant un bimestre del curs acadèmic 2022-2023; 
 
Vist el certificat d’existència de crèdit, del dia 16 de febrer de 2023, on consta que es disposa 
del crèdit suficient en el pressupost de 2022 prorrogat per al 2023 per atendre el cost del 
programa formulat en aquesta resolució; 
 
l, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes com a director 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 del Programa d’iniciació a la recerca en el camp de l’arqueologia 
clàssica de l’ICAC per al 2023 (PIR23) que s'annexen a la present resolució (codi 014.4.5). 
 
Segon. Publicar aquesta resolució i les bases annexades a la pàgina web de l’ICAC 
(http://www.icac.cat). 
 
Tercer. Dotar el programa previst en aquesta resolució amb 8.800 €, a càrrec del pressupost 
de 2022 prorrogat per al 2023.  
 
Quart. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el Consell de 
Direcció de l’ICAC, els acords del qual esgoten la via administrativa (art. 4.2 dels 
Estatuts de l’ICAC) en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la resolució, 
d’acord amb l’article d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 
Josep M. Palet Martínez 
Director 
 
Tarragona, 21 de febrer de 2023 
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