
 

Resolució definitiva en el marc de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2019). 
 
Antecedents de fet 
 
1. Resolució EXI/934/2018, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a un acord de 

la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual 
s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions. 
 

2. Resolució EXI/1061/2019, de 26 de març, per la qual es dona publicitat a un acord 
de la Junta de Govern pel qual s'aproven les bases específiques per a la concessió 
de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP).  
 

3. Resolució EXI/1592/2019, de 28 de maig, per la qual es dona publicitat a un acord 
de la Junta de Govern mitjançant el qual s'obre la convocatòria per a la concessió 
de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2019) (ref. BDNS 
459647).  

 
4. Proposta de resolució definitiva convocatòria per a la concessió de subvencions a 

treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2019). 
 

 
Fonaments de dret 
 
1. El primer paràgraf de l’apartat setè de la convocatòria estableix que: 

 
“L'òrgan competent per a la tramitació d'aquesta convocatòria és la persona titular 
de la direcció de l'Institut Català Internacional per la Pau, i l'òrgan competent per a 
la resolució és la persona titular de la presidència de l'Institut Català Internacional 
per la Pau”. 
 

2. El segon paràgraf de l’apartat quart de la convocatòria estableix que: 
 
“L'import mínim de l'ajut que s'atorga per projecte és de 6.000 euros i el màxim és 
de 10.000 euros”. 
 
 

3. L’apartat sisè de la base general 6 disposa el següent: 
 
“6.6 L'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de 
les subvencions, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la 
documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, de les seves 
acceptacions, si a les bases reguladores específiques es preveu que els beneficiaris 
proposats han d'acceptar expressament la subvenció proposada, i l'eleva a l'òrgan 
resolutori. 
 
La proposta de resolució definitiva de concessió s'ha de fonamentar, ordinàriament, 
en els informes de la comissió de selecció. Quan l'òrgan que fa la proposta no 
segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància”. 
 



 

4. L’article 12.2 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional 
per la Pau estableix que “els acords de la Junta de Govern i les resolucions del seu 
president o presidenta posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa”. 

 
 
Tenint en compte tot l’esmentat. 

 
Resolc: 
 
1.- Concedir els imports sol·licitats en concepte de subvenció per a treballs de recerca 
en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2019) a: 
 

Expedient Entitat NIF sol·licitant Projecte Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

2019 RICIP 
00007 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Q0818002H Polítiques de 
cooperació per 
a la 
pau: Anàlisi 
comparada de 
les 
polítiques 
catalanes i 
valencianes 
(2015-2019) 

10.000 € 10.000 € 

2019 RICIP 
00008 

Universitat de 
Barcelona 

Q0818001J Somniar per la 
Pau. 
Experiències i 
relats onírics 
indígenes en la 
construcció de 
la memòria 
històrica i de la 
societat post-
conflicte a 
Amèrica Llatina 

9.965,42 9.965,42 € 

2019 RICIP 
00001 

Universitat 
Rovira i Virgili 

Q9350003A Aprenem 
juntes: 
respostes a les 
violències 
sexuals i de 
gènere a 
universitats 
catalanes i 
mexicanes 

10.000 € 10.000 € 

2019 RICIP 
00012 

Universitat 
Ramón Llull 

G59069740 Pau en família: 
discursos de les 
famílies davant 
les violències 
que afecten els 
seus fills i filles 
en vista a la 

10.000 € 10.000 € 



 

seva incidència 
en la pacificació 
de les societats 
polaritzades 

2019 RICIP 
00016 

Institut 
Barcelona 
d’Estudis 
Internacionals 
(IBEI) 

G63518476 Green, but 
Mean? The 
Relationship 
Between 
Ecologically 
Motivated Land 
Investments 
and Conflict in 
the Global 
South (GREEN-
MEAN) 

10.000 € 10.000 € 

2019 RICIP 
00018 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Q0818002H Víctimes de 
maras del 
Triangle 

7.500 € 7.500 € 

TOTAL    57.465,42 € 57.465,42 € 

 
   
 
 
3.-  Denegar la subvenció  per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2019) 
a: 
 

Sol·licitud Projecte  

2019 RICIP 00002 Situación de las agrupaciones juveniles de calle (bandas latinas) en 
Barcelona, Lleida y Madrid, después de 15 años. Análisis y propuestas 
de intervención. AGJUVE 

2019 RICIP 00003 Public Support for Transitional Justice in Colombia: A Multi-Dimensional 
Approach 

2019 RICIP 00004 Memòria històrica, ciències socials i control de la violència en les 
transicions polítiques: anàlisi comparativa entre els processos a 
Catalunya i Madagascar durant les 
respectives  democratitzacions 

2019 RICIP 00005 El diàleg entre literatures com a eina de reconciliació. Per la recuperació 
de la memòria d unes iniciatives d'articulació de la convivència en el 
període d'entreguerres 

2019 RICIP 00006 Violència i retorn forçós d’immigrants a la frontera SUD (VIASUD) 

2019 RICIP 00009 Educar para la paz en el postconflicto en Colombia 

2019 RICIP 00010 Desafíos para la construcción y la consolidación de un proceso integral 
de justicia y paz en la crisis de Venezuela 

2019 RICIP 00011 L’educació de la memòria en contextos de justícia transicional. 
El paper de la societat civil en la revisió dels continguts educatius sobre 
un passat recent en països que surten de conflictes armats 

2019 RICIP 00013 Promocionant una cultura per la pau: Disseny d’una plataforma 
psicoeducativa i d intervenció sobre el perdó 



 

2019 RICIP 00014 Creant herois del dia a dia: promoció de conductes prosocials com a 
prevenció de la violència juvenil. 

2019 RICIP 00015 Drets dels infants en la literatura infantil: ressonàncies i construcció del 
discurs 

2019 RICIP 00017 La lección del nunca más: una aproximación interdisciplinar al 
contenido y alcance jurídico internacional de la obligación estatal de 
garantizar la no repetición a través de la educación en memoria 

2019 RICIP 00019 Movilidad humana, violencia y vulnerabilidad en la región 
transfronteriza México-Centroamérica durante las administraciones de 
Donald Trump en Estados Unidos y Manuel López Obrador en México 

2019 RICIP 00020 La Explotación Sexual Comercial Infantil: claves psicosociales para su 
abordaje. 

2019 RICIP 00021 Cooperació descentralitzada i construcció de la pau al Mediterrani: 
Barcelona 1979-2019 

2019 RICIP 00022 A l’ombra del racisme: vivència, acomodació, gestió i resistències 
dels joves racialitzats 

2019 RICIP 00023 Èxodes: transitant fronteres visibles i invisibles. 

2019 RICIP 00024 Paz climática: los retos climáticos para el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales 

 
 
3.- Publicar aquesta resolució al Tauler electrònic de l'Administració (tauler.gencat.cat) 
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació i produeix 
els mateixos efectes. Addicionalment, es donarà publicitat de la resolució d'atorgament 
al tauler d'anuncis de l'AGAUR, al lloc web de l'ICIP i a Tràmits gencat 
(tramits.gencat.cat). 
 
Contra la 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 dictada en el termini d'un mes a comptar de la data de publicació, o bé recurs 
contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el 
termini de dos mesos, 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. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
Xavier Masllorens i Escubós 
President 
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