
 
 
 
 

Resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en 
l’àmbit de la pau (R-ICIP 2016– 2017). 

 
 
Fets 
 

1. La Resolució EXI/2299/2016, de 21 de setembre, per la qual es dona publicitat 
a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s'aproven les bases i 
s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit 
de la pau (R-ICIP 2016-2017). 
 

2. El 10 d’abril de 2017 es reuneix la Comissió de Selecció de la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2016-
2017). 
 

3. El 26 d’abril de 2017 es fa pública al Tauler electrònic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), al 
tauler d'anuncis de l'AGAUR (http://agaur.gencat.cat/) i a la pàgina web de 
l'ICIP (http://www.icip.cat/) la Resolució provisional de 25 d’abril de 2017, de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la 
pau (R-ICIP 2016-2017) sense que s’hagi presentat cap al·legació en el termini 
establert a tal efecte. 
 

 
Fonaments de dret 
 

1. La base 16.2 estableix que “l'òrgan competent per a la resolució de la 
convocatòria és el/la president/a de l'ICIP. 
 
El termini per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a comptar de la 
data de publicació de la convocatòria en el DOGC. Un cop transcorregut aquest 
termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat es considera desestimat per 
silenci. 
 
Les notificacions s'efectuaran mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-
publica.html), al tauler d'anuncis de l'AGAUR (http://agaur.gencat.cat/) i a la 
pàgina web de l'ICIP (http://www.icip.cat/)”. 
 
La base 16.3 estableix que “contra aquesta resolució d'atorgament de la 
subvenció, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en 
el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació, o bé recurs 
contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent en 
el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, 



 
 
 
 

d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut 
Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent”. 
 

2. Vista la proposta de Resolució provisional de 26 d’abril de 2017, de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la 
pau (R-ICIP 2016-2017). 
 

 
Resolc:  
 

1. Concedir els ajuts que es detallen en l’annex 1. “Projectes concedits”. 
 

2. Denegar en llista de reserva els ajuts que es detallen en l’annex 2. “Projectes 
que integren la llista de reserva”. 
 

1. Denegar, pels motius que s’hi fan constar, els ajuts que figuren a l’annex 3 
“Projectes denegats”, en el marc de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a 
treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2016 – 2017). 
 

2. Notificar la present proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts a 
les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), al tauler d'anuncis de 
l'AGAUR (http://agaur.gencat.cat/) i a la pàgina web de l'ICIP 
(http://www.icip.cat/)”. 

 
Contra aquesta resolució d'atorgament de la subvenció, que exhaureix la via 
administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant 
del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de la data de la 
notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu competent en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de 
rebre la notificació, d'acord amb l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de 
l'Institut Català Internacional per la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que 
es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent 
 
Signat a Barcelona, vegeu data a la signatura digital, 
 
El president de l’ICIP 
 
 
 
 
Xavier Masllorens i Escubós 



 
 
 
 

 

 
Annex 1. Projectes concedits 

 

      

      

      
Núm. exp. 

Nom 
responsable  

Entitat 
d'adscripció  

 Id. responsable Títol del projecte  Import atorgat 

2016RICIP00005 
Elisenda 
Calvet 
Martínez 

Universitat de 
Barcelona 

2611 

I després de la guerra què? El 
Ius post bellum com eina de 
construcció de pau i de 
promoció d una justícia 
transformativa. 

6.000,00 € 

2016RICIP00007 
Jordi Bonet 
Pérez 

Universitat de 
Barcelona 

4063 

Sistemes d'armes autònomes 
letals: els reptes d'adopció 
d'una regulació internacional 
sobre ús, control operatiu i 
disponibilitat per empreses 
privades 

6.000,00 € 



 
 
 
 

2016RICIP00009 
Susana 
Borràs 
Pentinat 

Universitat Rovira i 
Virgili 

3670 

Defensar els defensors: 
Estratègies de protecció i 
defensa integral de les 
persones defensores del medi 
ambient 

6.000,00 € 

2016RICIP00008 
Rosa Ana 
Alija 
Fernández 

Universitat de 
Barcelona 

2699 

Atrocitats amb saldo positiu? 
A la cerca de fonaments per 
fer front a la implicació de les 
empreses privades en les 
violacions de drets humans 
amb programes estatals de 
reparacions 

6.000,00 € 

2016RICIP00006 

Francesc 
Xavier 
Hernàndez 
Cardona 

Universitat de 
Barcelona 

1276 

La memòria pública del 
Conflicte d'Irlanda del Nord a 
Belfast: proposta 
d'interpretació, en base a la 
iconografia didàctica, del 
paisatge patrimonial urbà en 
el context del vigent procés 
de reconciliació i construcció 
de la pau 

6.000,00 € 



 
 
 
 

2016RICIP00003 
Antoni 
Segura Mas 

Universitat de 
Barcelona 

5439 

(Un)protected. Acció 
humanitària i protecció als 
refugiats en els conflictes 
armats (II) 

6.000,00 € 

2016RICIP00002 
Albert Roca 
Alvarez 

Universitat de 
Barcelona 

2345 

Conflicte i memòria. Lliçons 
africanes sobre el rol de la 
historiografia en la 
construcció de la pau 

4.000,00 € 

  



 
 
 
 

 

 
Annex 2. Projectes que integren la llista de reserva 

  

      

      

      

      Núm. exp. Nom responsable Entitat d'adscripció   Id. responsable Títol del projecte Motiu denegació 

2016RICP00001 Ana M. González Ramos 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

5179 

Les xarxes socials com a eina 
d'intervenció en els actes de 
terrorisme contra les dones, una 
eina glocal? 

Denegada d'acord amb el resultat de 
l'avaluació i amb la dotació 
pressupostària de la convocatòria. 
Reserva 1 

 
  



 
 
 
 

 

 

Annex 3. Projectes denegats 
 

     

     Núm. exp. Id. responsable Nom perceptor Títol del projecte Motiu denegació 

2016RICIP00010 Universitat de Girona 77911313D 
Violencia y movilidades en 
Centroamerica: de la amenaza a 
la búsqueda de la seguridad 

Denegada d'acord amb el resultat de 
l'avaluació i amb la dotació pressupostària 
de la convocatòria 

2016RICIP00011 
Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural 

77602325A 
La presència de la destrucció i 
salvaguarda del Patrimoni 
Cultural en premsa escrita 

Denegada d'acord amb el resultat de 
l'avaluació i amb la dotació pressupostària 
de la convocatòria 

2016RICIP00004 Universitat de Girona 43430230C 

Construcció de la convivència 
ciutadana a través de la 
promoció de la justícia 
procedimental en les relacions 
entre policia i comunitat 

Denegada d'acord amb la puntuació 
obtinguda a la fase 1. Base 12.2 
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