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 2021)

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/1417/2021, de 10 de maig, 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. 8411, de 17.5.2021).
3. Resolució XGO/2667/2021, de 15 de juliol, 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
2021) (ref. BDNS 572870) (DOGC núm. 8492, de 1.9.2021).
4. Proposta de resolució definitiva, de 22 de desembre de 2021, per la qual es proposa
la concessió, denegació i exclusió dels projectes presentats per a les subvencions a
treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2021).

Fonaments de dret

Primer.- El primer paràgraf de l’apartat 7è 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”.
Segon.- El segon paràgraf de l’acord 3r de la convocatòria estableix que:
“L'import mínim de l'ajut que s'atorga per projecte és de 6.000 euros i el màxim
és de 10.000 euros”.
Tercer.- La base general 6a apartat 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”.
Quart.- 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 2021) a:
EXPEDIENT

ICI01521_00011/2021

ICI01521_00013/2021

ICI01521_00001/2021

ICI01521_00003/2021

PROJECTE

BENEFICIARI

Respostes de la societat
civil en l´acollida i inclusió
de persones desplaçades.
. El cas de la societat
catalana al marge de les
respostes institucionals
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
La comunitat xinesa
davant el discurs d’odi
durant la pandèmia de la
Covid-19
Gendered crimmigration
discourse and practices:
Catalan case and
multilevel governance
potential

IMPORT
SOL·LICITAT

IMPORT
ATORGAT

Universitat de
Girona

10.000 €

10.000 €

Universitat de
Barcelona

9.487,47 €

9.487,47 €

Universitat
Autònoma de
Barcelona

9.500 €

9.500 €

Universitat
Autònoma de
Barcelona

10.000 €

10.000 €

ICI01521_00016/2021

Desplaçaments forçats per
violències fora de context
bèl·lic i context de recepció

Universitat
Autònoma de
Barcelona

10.000 €

10.000 €

ICI01521_00006/2021

El rol de la diàspora
colombiana en la
construcció de la cultura
de la pau i els drets
humans a Catalunya

Universitat de
Barcelona

10.000 €

10.000 €

58.987,47

58.987,47

TOTAL (Euros)

2.- Denegar la subvenció per a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2021) a:
EXPEDIENT
ICI01521_00015/2021

PROJECTE
Ceguera verda? Aprenent de relacions entre
biodiversitat, gènere i seg. humana a Síria

BENEFICIARI

Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (UAB)

La Pau Somniada: Enfortint l'enfoc local dels
estudis sobre la Pau des d'una perspectiva
cultural
Literatura i violències contra les dones: guia
acadèmica per a Treballs Finals

Universitat Oberta de
Catalunya

ICI01521_00004/2021

Las políticas simbólicas como medio de control
social en contextos autoritarios: Irán y Turquía

Universitat Autònoma de
Barcelona

ICI01521_00008/2021

Crónicas refugiadas: El periodismo camino a la
convivencia, la otredad y la paz

Universitat Autònoma de
Barcelona

ICI01521_00010/2021

Conflicte, refugiats i clima: el rol del canvi climàtic
i el seu impacte en polítiques públiques

Universitat Oberta de
Catalunya

ICI01521_00002/2021

Mecanismos Dominación en Explotación Sexual
Comercial Infantil

Universitat de Barcelona

ICI01521_00009/2021
ICI01521_00007/2021

Universitat de Barcelona

3. Excloure del procés de subvenció als següents projectes per no assolir el mínim de
15 punts exigits en al criteri de valoració establert a la base 12.1 a) de les bases
específiques reguladores de les R-ICIP (Adequació del projecte als àmbits temàtics que
estableixi la convocatòria), en relació al que es disposa a la base 12.2:
EXPEDIENT

PROJECTE

BENEFICIARI

ICI01521_00005/2021

Pacifisme història i antiheroisme: referents
de masculinitats no violentes

Universitat de Barcelona

ICI01521_000012/2021

PAXMED Aprenent sobre la pau

Universitat de Barcelona

4.- 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 definitiva al
lloc web de l'ICIP.
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.
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