
                                                     

Resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de 
la pau (R-ICIP 2018 - 2019). 
 
 
Fets 
 

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 JUS/1676/2018, de 19 de juny, per la qual es dona publicitat a un acord de la 
Junta de Govern mitjançant el 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 JUS/2451/2018, de 9 d'octubre, 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 d'ajuts a 
treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2018-2019) (ref. BDNS 419050). 
 

4. El 10 de maig de 2019 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 2018-2019). 
 

5. El 3 de juliol de 2019 s’emet la proposta de resolució definitiva de la convocatòria per a 
la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2018-2019). 
 

 
 
Fonaments de dret 
 

1. La base 8.1 de la resolució EXI/934/2018, de 3 de maig, estableix que, “l’òrgan que 
determinin les bases reguladores específiques o la convocatòria resoldrà en el termini 
màxim de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria en el DOGC.  
 
Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les persones sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu”. 
 

2. L’apartat 7 de la resolució JUS/2451/2018, de 9 d'octubre, disposa que l'òrgan competent 
per a la resolució és la persona titular de la presidència de l'Institut Català Internacional 
per la Pau. 
 

3. 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”. 
 

 
 

 
Resolc:  
 

1. Concedir els ajuts que es detallen en l’annex 1. “Projectes respecte dels quals es resol 
concedir l’ajut”. 
 

2. Denegar els ajuts que es detallen en l’annex 2. “Projectes respecte dels quals es resol 
denegar l’ajut”. 
 



                                                     

Notificar la present resolució de concessió de subvencions a les entitats interessades mitjançant 

la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat), 

al tauler d'anuncis de l'AGAUR (http://agaur.gencat.cat/) i a la pàgina web de l'ICIP 

(http://www.icip.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 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, sens perjudici 

que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent 

 
 
Signat a Barcelona, vegeu data a la signatura digital, 
 
El president 
 
 
 
 
 
 



                                                     

Annex 1. Projectes respecte dels quals es resol concedir l’ajut   

      
NÚM. EXP. Entitat d'adscripció  CIF  Id. 

responsable 
Títol del projecte Import 

atorgat 

2018 RICIP 00013 Universitat de Barcelona 

Q0818001J 

****0143* Fets del Primer d Octubre; Construint 
memòria amb Storytelling i art 

     5.980,00 €  

2018 RICIP 00011 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Q0818002H 

****5794* El papel de la identidad y la ideología en la 
construcción de paz en Oriente Medio y el 
Golfo Persico 

     6.000,00 €  

2018 RICIP 00006 Universitat Pompeu Fabra 

Q5850017D 

****0549* El discurs de l'odi a les xarxes socials: 
musulmans i atemptats en el 17A 

     6.000,00 €  

2018 RICIP 00014 Universitat de Barcelona 

Q0818001J 

****0386* La pau com a credo. La comprensió de les 
violències des de la religió 

     6.000,00 €  

2018 RICIP 00004 Universitat de Barcelona 

Q0818001J 

****6013* La funció de la literatura en la reconciliació 
post-bèl·lica. Reivindicació de la memòria 
dels circuits literaris perifèrics com a 
mecanisme de justícia transicional al 
període d entreguerres 

     6.000,00 €  

2018 RICIP 00019 Fundació Institut Català 
de Recerca en Patrimoni 
Cultural 

G17924978 

****7203* Patrimoni Cultural per la Pau. Experiències i 
casos internacionals 

     5.950,00 €  

2018 RICIP 00016 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Q0818002H 

****5169* Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto 
armado en Colombia: un modelo de perdón, 
empoderamiento y reconciliación nacional 

     6.000,00 €  

2018 RICIP 00020 Universitat Rovira i Virgili 

Q9350003A 

****4380* La Reconstrucció de la Convivència a 
Euskalherria: Memòria i Futur 

     5.965,55 €  

2018 RICIP 00010 Universitat de Barcelona 

Q0818001J 

****6442* EduMemòries: La memòria als currículums i 
llibres de text a Catalunya, 1978-2018 

     5.935,00 €  

2018 RICIP 00017 Universitat Pompeu Fabra 

Q5850017D 

****4366* Explotació de recursos naturals a Amèrica 
Llatina: reptes del Dret Internacional 

     3.231,00 €  



                                                     

 

Annex 2. Projectes respecte dels quals es resol denegar l’ajut  

     
NÚM. EXP. Entitat d'adscripció  CIF  Id. 

responsable 
MOTIU 

2018 RICIP 00018 Universitat Oberta de Catalunya G60667813 ****0229* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00009 Universitat de Barcelona Q0818001J ****4063* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00015 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H ****3055* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00001 Universitat Rovira i Virgili Q9350003A ****3148* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00005 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H ****7972* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00002 Institut Barcelona d'Estudis Internacionals G63518476 ****1645* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00003 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H ****8944* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00012 Universitat de Girona Q6750002E ****6230* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00008 Universitat de Barcelona Q0818001J ****0741* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 

2018 RICIP 00007 Universitat de Girona Q6750002E ****8508* Denegada d'acord amb el resultat de l'avaluació i 
amb la dotació pressupostària de la convocatòria. 
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