
 

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 2020). 
 
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 
(DOGC núm. 7619, de 15.5.2018) 
 

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) (DOGC núm. 
7861, de 26.4.2019). 

 
3. Resolució EXI/1135/2020, de 20 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 

la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, pel qual s'aprova la 
modificació de les bases específiques per a la concessió de subvencions a treballs 
de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) (DOGC núm. 8144, de 29.5.2020) 

 

4. Resolució EXI/1988/2020, de 31 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 
la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, pel qual s'aprova la 
modificació de les bases específiques per a la concessió de subvencions a treballs 
de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020). 

 

5. Resolució EXI/2136/2020, de 7 d'agost, 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 2020) (ref. BDNS 
522469) (DOGC núm. 8221, de 9.9.2020). 
 

6. Proposta de resolució definitiva, de 16 de desembre de 2020, per la qual es 
concedeixen les subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 
2020). 

 
 
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. L’apartat tercer de la convocatòria estableix que: 
 
“L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 60.000 euros a càrrec 
de la partida pressupostària 449000100/1310 del pressupost de l'ICIP per al 2020, 
o l'aplicació pressupostària corresponent atenent les naturaleses jurídiques de les 
entitats beneficiàries. 



 

 
L'import mínim de l'ajut que s'atorga per projecte és de 6.000 euros i el màxim és 
de 10.000 euros. 
 
La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 
en el moment de la resolució de concessió”. 
 
 

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 2020) a: 
 

Expedient Entitat NIF sol·licitant Projecte Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

RICIP-
008-
2020 
 

Universitat 
Ramon 
Llull 

G59069740 Quina veritat? Una 
mirada crítica a la 
pluralitat de discursos de 
la societat civil entorn de 
la construcció de veritat 
en contextos post-bèl·lics 

9.700,00 € 9.700,00 € 

RICIP-
006-
2020 

Universitat 
de Vic 

G58020124 Factores de persistencia 
de la violencia en el sur 
del Tolima (Colombia), 
rearme y reincidencia de 
combatientes (2002-
2020) 

9.950,00 € 9.950,00 € 



 

RICIP-
007-
2020 
 

Universitat 
Autònoma 
de 
Barcelona 

Q0818002H Comissions de la Veritat i 
enfocament diferencial 
indígena a Amèrica 
Llatina: el cas  Arhuac en 
perspectiva 

9.242,44 € 
 

9.242,44 € 
  

RICIP-
013-
2020 
 

Universitat 
de Girona 

Q6750002E Prevención comunitaria 
del extremismo violento. 
Un estudio exploratorio 
de las comunidades 
musulmanas de Salt y 
Reus 

9.350,00 € 9.350,00 € 
 

RICIP-
015-
2020 
 

Universitat 
Pompeu 
Fabra 

Q5850017D 
 

Discriminació, 
desinformació, 
polarització i violència al 
ciberespai: quin paper 
per les normes 
Internacionals? 

8.000,00 € 8.000,00 € 

RICIP-
017-
2020 
 

Universitat 
de 
Barcelona 

Q0818001J 
 

De la polarització política 
a la polarització afectiva? 
Evidència experimental 
sobre l'origen i les 
implicacions de la 
polarització política. 

10.000 € 10.000 € 

TOTAL    56.242,44 € 56.242,44 € 

 
   
 
2.- Denegar la subvenció  per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2020) a: 
 

Sol·licitud Projecte  

RICIP-001-2020 Crónicas refugiadas: El periodismo como camino a la convivencia, la 
otredad y la paz 

RICIP-002-2020 El valor sagrat de la pau. Les noves i velles formes d'espiritualitat com a 
models en un temps secular.  

RICIP-003-2020 
 

Joves immigrats acollits en recursos residencials: violacions de drets i 
respostes institucionals 

RICIP-004-2020 Desplaçaments i emplaçaments irregulars de nens, nenes i nadons a 
Espanya (1934 1996) 

RICIP-005-2020 Contextos vulnerables, calidad educativa y mecanismos, públicos y 
privados, de mejora. Un análisis de los municipios colombianos en los 
años del post-conflicto  

RICIP-009-2020 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 

RICIP-010-2020 Discursos d odi i xarxes socials: estudi de la percepció dels joves 
catalans sobre la xenofòbia i el racisme des d una perspectiva de gènere 

RICIP-011-2020 Convivència i cohesió social en les escoles de Barcelona 



 

RICIP-012-2020 JOCSxPAU - videojocs com a eina de de memòria, construcció i educació 
per la pau 

RICIP-014-2020 Diplomàcia cultural al període d entreguerres. Justícia transicional a 
través del diàleg entre literatures 

RICIP-016-2020 La politització de la justícia i el concepte lawfare: el Judici del Procés 
com a cas d'estudi 

RICIP-018-2020 Análisis de las políticas securitarias y de construcción de paz en el 
continente africano a partir de dos casos de  estudio: África Central y 
Sahel Occidental 

RICIP-019-2020 Èxodes: transitant fronteres visibles i invisibles 

RICIP-020-2020 El ecocidio climático: nuevos retos jurídicos para la paz y seguridad 
internacionales 

RICIP-021-2020 Detectar y combatir los factores de riesgo y los mecanismos de 
explotación que sustentan la Explotación Sexual Comercial Infantil en 
Latinoamérica 

RICIP-022-2020 Conflicte i cooperació en petroli i gas a la Mediterrània i Orient Mitjà: la 
necessitat d’una anàlisi transdisciplinària política-econòmica-social”. 

 
 
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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