
 

Resolució per la qual es nomenen els membres de la comissió de selecció de la 
convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre 
destinats al foment de la pau (Entitats 2022) 
 
1. La Resolució XGO/917/2022, de 30 de març, 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 d'entitats sense afany de lucre 
destinats al foment de la pau (Entitats 2022), disposa, al seu apartat segon, que aquesta 
convocatòria es regeix per les bases reguladores establertes a la Resolució 
EXI/934/2018, de 3 de maig (DOGC 7619, de 15.5.2018), i a la Resolució EXI/855/2019, 
de 2 d'abril (DOGC 7851, de 10.4.2019) modificada per la Resolució EXI/1134/2020, de 
20 de maig (DOGC 8144 de 29.5.2020). 
 
2. La Resolució EXI/855/2019, de 2 d'abril, 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 d'entitats 
sense afany de lucre destinats al foment de la pau, a la seva base 10.2, apartat segon, 
disposa el següent: 
 
“Els membres de la comissió de selecció són nomenats per la persona titular de la 
presidència 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 les persones següents: 
 
Senyora Gemma Casals i Fité, membre de la Junta de Govern de l’ICIP; 
Senyor Pablo Aguiar i Molina, tècnic de l’ICIP; 
Senyora Sílvia Plana i Subirana, tècnica de l’ICIP; 
Senyora Leticia Barrios i Trullols, tècnica de la DG de Cooperació al Desenvolupament, 
en representació de l’ACCD. 
 
2. Nomenar president de la comissió de selecció el senyor Kristian Herbolzheimer i 
Jepsson, director de l’ICIP. 
 
3. Actuarà com a secretari de la comissió de selecció el senyor Jordi Cugat i Pujol, jurista 
de l’ICIP. 
 
 
Barcelona, (data de la signatura electrònica) 
 
 
 
 
 
Xavier Masllorens i Escubós 
President 
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