
 
 

 

 
Resolució relativa al nomenament dels membres de la comissió de selecció de la 
convocatòria per a la concessió de projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau (2018-2019).  
 
1. La Resolució JUS/1797/2018, de 2 de juliol, 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'obre la 
convocatòria de subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 407261). 
 
2. La Resolució EXI/1309/2018, de 16 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 específiques de subvencions per a projectes de participació en xarxes 
i de recerca en promoció de la pau. 
 
Concretament la base 9.2 disposa:  
 
“9.2 Els membres de la comissió de selecció són nomenats pel president de l'ICIP. La 
comissió de selecció està integrada per una persona de la Junta de Govern de l'ICIP, la 
persona titular de la direcció de l'ICIP, dos tècnics/ques de l'ICIP, un/a tècnic/a de l'ACCD i 
un/a jurista de l'ICIP, que actuarà com a secretari/ària, sense dret a vot. 
 
Es vetllarà per garantir la paritat de gènere en la comissió de selecció”.  
 
Per tot l’exposat,  
 
Resolc:  
 
1. Nomenar vocals de la comissió de selecció a les persones següents:  
 
Senyor Kristian Herbolzheimer, director  
Senyora Sandra Martínez i Domingo, tècnica de l’ICIP  
Senyora Maria Fanlo i Torrecilla, tècnica de l’ICIP  
Senyora Yoya Alcoceba Cruixent, tècnica de l’Agencia Catalana de Cooperació.  
 
2. Nomenar presidenta de la comissió de valoració a la senyora Cécile Barbeito i Thonon.  
 
3. Actuarà com a secretari de la comissió de selecció el senyor Miquel Casas i Salinas, 
secretari de la Junta de Govern de l’ICIP.  
 
El president  
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