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ACry
lnstitut Català
d'Arqueologia Glàssica

Resolució del director de I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Glàssica (IGAG) per la qual
s'aproven les bases de la convocatòria per a la concessió de beques d'iniciació a la
recerca (BlR) en el camp de I'arqueologia clàssica per al 2015

Atès que en el programa d'actuació de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a l'any
2015 es preveu 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 subvencions de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica publicades al DOGC, número 5471, de 25 de setembre
de 2009.

Vist els articles del capítol lX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 312002, de 24 de desembre i els preceptes de caràcter bàsic de
la Llei 3812003, de 17 de novembre, general de subvencions.

l, d'acord amb les competències que tinc atribuïdes com a director per I'article 14 dels
Estatuts de I'lnstitut, i en ús de la delegació de competències delegades pel Consell a la

Direcció de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica en la seva reunió del dia 11 d'abril de
2002,

RESOLG:

Primer. Aprovar les bases de la convocatòria per a la concessió de beques per a la iniciació
a la recerca en el camp de I'arqueologia clàssica de l'ICAC per al 2015,les quals s'annexen a

la present resolució.

Segon. Publicar un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d'aquesta
resolució i de les bases annexades, La documentació completa és publicarà al tauler
d'anuncis de I'ICAC i a la pàgina web (http://www.icac.cat).

Tercer. La dotació màxima de les beques previstes per aquesta Resolució és de setze mil
euros (16.000 €), distribuïts en les següents anualitats: un import màxim de 4.000 € amb
càrrec al pressupost de I'any 2015, partida D/480.0001.11G012.9, i un pressupost màxim de
12.000 € amb càrrec al pressupost de l'any 2016. Aquesta dotació màxima es podrà ampliar
en funció de les sol.licituds rebudes ide les disponibilitats pressupostàries.

Quart. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant del Consell de
Direcció de I'lCAC, els acords del qual esgoten la via administrativa (art. 4.2 dels Estatuts de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica) en el termini d'un mes a comptar a partir de I'endemà
de la seva publicació, d'acord amb l'article 115 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada

Tarragona, 17 de setembre de 2015
(G012 I - Res. convoca. Beques formació 2015 docjpe)

per la Llei 4/1999,

Joan Gó
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