
 

Resolució per la qual es nomenen els membres de la comissió de recerca de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en l’àmbit 
de la pau (R-ICIP 2022) 
 
 
1. La Resolució XGO/916/2022, de 30 de març, per la qual es dona publicitat a un acord 
de la Junta de Govern mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions per a 
treballs de recerca en l'àmbit de la pau (RICIP 2022) disposa, en l’apartat segon dels 
acords, 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 per la Resolució 
EXI/1417/2021, de 10 de maig (DOGC 8411, de 17.5.2021). 
 
2. Les bases específiques per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en 
l’àmbit de la pau, aprovades per Acord de la Junta de Govern de 4 de maig de 2021 i 
publicades al DOGC núm. 8411, de 17.5.2021, mitjançant la Resolució EXI/1417/2021, 
de 10 de maig, preveuen a la base 12.1, que: 
 
“Una comissió de recerca, formada per entre tres i set persones, designades per la 
presidència entre els membres de la Junta de Govern i/o treballadors de l'entitat, ha de 
valorar les sol·licituds (..)”.  
 
Per tot l’exposat, 
 
 
Resolc: 
 
1. Nomenar vocals de la Comissió de Recerca a les següents persones: 
 
Senyora Laia Comerma i Calatayud, membre de la Junta de Govern de l’ICIP; 
Senyora Sabina Puig i Cartes, tècnica de l’ICIP. 
Senyora Sandra Martínez i Domingo, tècnica de l’ICIP 
 
2. Nomenar president de la Comissió de Recerca al senyor Kristian Herbolzheimer i 
Jepsson, director de l’ICIP. 
 
3. Actuarà com a secretari de la Comissió de Recerca, 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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