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Resolució per la qual s’inadmeten i desestimen sol•licituds de subvenció a l’empara de
la Resolució EXI/1545/2018, de 29 de juny, per la qual s'obre convocatòria de
subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i educació per al
desenvolupament per a l'any 2018 (ref. BDNS 406523).

Per la Resolució EXI/772/2017, de 5 d'abril, es van aprovar les bases reguladores (en
endavant, bases reguladores) de les subvencions a projectes de cooperació al
desenvolupament i d'educació per al desenvolupament (DOGC núm. 7351 - 18.4.2017).
Per la Resolució EXI/1545/2018, de 29 de juny, es va obrir convocatòria de subvencions (en
endavant convocatòria) a projectes de cooperació al desenvolupament i educació per al
desenvolupament per a l'any 2018 (DOGC núm. 7659 – 9.7.2018).
Atès el que disposa la base reguladora 16.1 de l’annex 3 conforme l'incompliment dels
requisits o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases comporta la
inadmissió de la sol·licitud;
Atès el que disposa la base reguladora 16.2 l’annex 3 conforme comporta el desistiment de la
sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i
amb el requeriment previ i que el requeriment es notifica mitjançant Tauler electrònic;
Atès el que disposa la base 17 de l’annex 3 conforme totes les notificacions que es generin
en els diferents tràmits a l’empara de les bases reguladores, es notificaran a les entitats
interessades mitjançant la publicació en el Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat i que aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.
Atès que amb data 8/10/2018 es va publicar al Tauler electrònic la Diligència de la junta de
valoració de la convocatòria de subvencions de projectes de cooperació al desenvolupament
i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2018, per la qual es publicava la llista d’entitats
a les que es requereix la presentació de documentació, esmena de defectes i/o aclariments a
fi que els esmenin dins del termini improrrogable de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la data de publicació de la Diligència en el Tauler electrònic, amb indicació que la manca
d’esmena o esmena defectuosa dins de l’esmentat termini comportarà el desistiment de la
sol·licitud, prèvia resolució;
Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils;
Atès el que disposa la base 16.3 de l’annex 3 conforme amb anterioritat a la concessió de les
subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió i el desistiment de les
sol·licituds i que es notifica a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler
electrònic, i que aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
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Resolc:
1. Inadmetre les sol•licituds de subvenció de les entitats que consten a l’annex 1 d’aquesta
Resolució pels motius que s’indiquen.
2. Considerar desistides les sol•licituds de subvenció de les entitats que consten a l’annex 2
d’aquesta Resolució pels motius que s’indiquen.
3. Publicar la present Resolució al Tauler electrònic, amb indicació que posa fi a la via
administrativa, i que contra la mateixa les persones interessades podran interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini
no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Tauler
electrònic, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Signat digitalment a Barcelona.

CPISR-1
Núria Oriol
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Instructora
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ANNEX 1 : SUBVENCIONS INADMESES
LÍNIA 1. SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Entitat: Horizon for Syrians.
Agrupada: SECOURS Populaire Libanais.
Núm. expedient: ACC016/18/00132.
Projecte: “Caravana Musical per la Pau”.
Causa d’inadmissió: Incompliment dels requisits de la base 2.1.a); 2.1.b.2) de l’annex 3 i del
requisit 2.1.c) de l’annex 1 de les bases reguladores.
Entitat: Comitè Català de l’ACNUR, Catalunya amb ACNUR.
Núm. expedient: ACC016/18/00017.
Projecte: “Lluita contra la violència sexual i la discriminació socioeconòmica de les dones en
la RDC”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Dones per la Llibertat i la Democràcia.
Núm. expedient: ACC16/18/00015.
Projecte: “Formació i capacitació a les dones de San Juan Sacatepequez de Guatemala per
l'enfortiment del teixit social i productiu del territori”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.e) de l’annex 1 de les bases reguladores.
Entitat: Xarxa de Consum Solidari.
Núm. expedient: ACC016/18/00019.
Projecte: “Dones i nenes del Cantón de Cotacachi (Imbabura, Equador) milloren l'exercici
del seu dret a viure una vida lliure de violències”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Cooperacció.
Núm. expedient: ACC016/18/00004.
Projecte: “Dones indígenes colombianes enfortint la seva autoritat per accedir a la participació
comunitària i ciutadana en el marc del dret a la pau”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.e) de l’annex 1 de les bases reguladores.
Entitat: Associació Treball Solidari.
Núm. expedient: ACC016/18/00080.
Projecte: “Dones Indígenes Mam exercint el Ple Dret al Treball, per l'emancipació econòmica
i l'apoderament. Projecte transformant la nostra VIDA - Projecto Txexbil Chwinquila”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona.
Núm. expedient: ACC016/18/00117.
Projecte: “Dret a la salut: enfortiment de les capacitats d'incidència política entre les
comunitats locals i poblacions indígenes del Chaco bolivià”.
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Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.b.3) de l’annex 3 de les bases
reguladores.
Entitat: Associació Unomasunomas.
Núm. expedient: ACC016/18/133.
Projecte: “Creació del Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació de Serrekunda: "De dones per a
dones" Gàmbia”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit de les bases 10.2 i 10.3 de l’annex 3 de les
bases reguladores. La sol·licitud no es pot considerar presentada pels mitjans admesos en
dret perquè no ha entrat ni pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat ni per cap dels mitjans
establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, sinó que ha estat tramesa per correu electrònic.
Entitat: Asociación Mujeres Palante.
Núm. expedient: ACC016/18/00129.
Projecte: “Menys violència masclista contra les dones joves diverses colombianes= més pau
sostenible, positiva i duradora”.
Causa d’inadmissió: El projecte no és objecte de la convocatòria. L’objecte de la
convocatòria és donar suport a projectes concrets de cooperació al desenvolupament (base
1.1, annex 1) i no organitzar, mitjançant la contrapart, una convocatòria d’ajuts adreçada a
terceres entitats beneficiàries. Aquesta figura jurídica s’articula mitjançant les entitats
col·laboradores d’acord amb el que estableix l’article 12.1 de la Llei 38/2013, de 17 de
novembre, general de subvencions i, per tant, no és un instrument previst en les bases
reguladores d’aquesta convocatòria.
Entitat: HUACAL - ONG de Solidaritat amb El Salvador.
Núm. projecte: ACC016/18/00066.
Projecte: “Dones dibuixant el futur”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.b.3) de l’annex 3 de les bases
reguladores.
Entitat: Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament.
Núm. projecte: ACC016/18/00115.
Projecte: “Sostenibilitat vindicativa de les defensores del Senegal i Perú: Territori cos i territori
terra”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 1 de les bases reguladores.
Entitat: Metges del Món Catalunya.
Núm. projecte: ACC016/18/00081.
Projecte "Millora de l'accés de nens, nenes i adolescents als serveis de traumatologia
ortopèdica al sud de la franja de Gaza".
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
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Entitat: Fundación MUNDUBAT.
Núm. projecte: ACC016/18/00021.
Projecte "Dones indígenes, originàries i camperoles, de Bolívia, apoderades per combatre la
violència de gènere".
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.b.3) de l’annex 3 de les bases
reguladores.
Entitat: Garrigues Cooperació Internacional (Grup cultural Garrigues).
Núm. expedient: ACC016/18/00096.
Projecte: “Organització comunitària per a la mitigació de la violència en els municipis
d'Antioquia, FASE II”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Fundació Internacional Olof Palme.
Núm. expedient: ACC016/18/00121.
Projecte: “Promoció de l'accés al dret de la justícia i mesures de protecció víctimes de
violència domèstica a Betlem i Hebron, Palestina”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.b.2) de l’annex 3 de les bases
reguladores.

LÍNIA 2. SUPORT A PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Entitat: Fundació privada Plataforma Educativa.
Núm. expedient: ACC016/18/00011.
Projecte: “Projecte Chajinel. Chajinel: Idioma maya Kitché: "el/la que té cura dels altres".
Nutrició i Salut Guatemala-Catalunya”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 1.3 de l’annex 2 de les bases reguladores. No
són objecte de subvenció els projectes de beques individuals tant per a estudis com per a
cursos de formació.
Entitat: Centre d'Estudis Africans i Interculturals.
Núm. expedient: ACC016/18/00071.
Projecte: “Les dones a l'Àfrica: Curs de formació online i Jornades”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.a) de l’annex 3 de les bases reguladores
conforme la inscripció ha de ser efectiva en la data de publicació de la convocatòria.
Entitat: ACATHI.
Núm. expedient:ACC016/18/00037.
Projecte: “En defensa del dret d'asil: Consolidació de la Xarxa Asil.cat”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Associació Valentes i Acompanyades.
Núm. expedient: ACC016/18/00061.
Projecte: “VALENTES I ACOMPANYADES: suport a nenes, noies adolescents i joves que
pateixen l’amenaça d’un matrimoni forçat”.
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Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Colectivo Maloka Colombia.
Núm. expedient: ACC016/18/00086.
Projecte: “Jornades de sensibilització i solidaritat internacional: "Pau per a qui? La situació
dels defensors i defensores de drets humans en el post conflicte a Colòmbia".
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.d) de l’annex 2 de les bases reguladores.
Entitat: Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).
Núm. projecte: ACC016/18/00112.
Projecte: “Campanya Internacional. "Drets de les Dones: Font de Vida".
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.c) de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Associació Catalana per la Pau - ACP.
Núm. projecte: ACC016/18/00072
Projecte: “Palestina Batega”.
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 4.1 de l’annex 3 de les bases reguladores.
Entitat: Huacal-ONG de Solidaritat amb El Salvador.
Núm. projecte: ACC016/18/00107.
Projecte: Jornades "Les ferides obertes de El Salvador. Veritat, Justícia i Reparació 27 anys
després dels Acords de Pau".
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.b.3) de l’annex 3 de les bases
reguladores.
Entitat: Asociación Proa (Pro-Activa Open Arms).
Núm. expedient: ACC016/18/00101.
Projecte: “Tu tries: Sensibilització a bord del vaixell-escola Astral a estudiants d'escoles
catalanes sobre les migracions, els drets humans i la importància de la solidaritat en el marc
de la nova campanya d'Open Arms " O es salva una vida o es calla una mort... tu tries".
Causa d’inadmissió: Incompliment del requisit 2.1.d) de l’annex 2 de les bases reguladores.
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ANNEX 2 : SUBVENCIONS CONSIDERADES DESISTIDES

LÍNIA 1. SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Entitat: Fundació Ramón Martí i Bonet, Contra la Ceguera.
Núm. expedient: ACC016/18/00118.
Projecte: “Visió per a tothom al TXAD - Dra. Viñas”.
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores per no haver
aportat de manera completa la documentació requerida, mitjançant la Diligència de data
8.10.2018, ja que no han presentat el pressupost per partides degudament omplert.
Entitat: Acció Solidària amb el Sàhara.
Núm. expedient: ACC016/18/00128.
Projecte: “Xarxa d'Escoles Connectad@s per la Pau”.
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ mitjançant la Diligència de data 8.10.2018.
Entitat: Cooperación Internacional.
Núm. expedient: ACC016/18/00051.
Projecte: “Formació de personal sanitari voluntari en comunitats rurals dels departaments de
Suchitepequez, Retalhuleu i Coatepeque de Quetzaltenango”.
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ mitjançant la Diligència de data 8.10.2018.
Entitat: Remar España (Rehabilitación de Marginados).
Núm. expedient: ACC016/18/00065.
Projecte: “Programa de desenvolupament territorial-rural per a centre productiu inclusiu
etnoecològic destinat a víctimes de violència de gènere”.
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ mitjançant la Diligència de data 8.10.2018.
Entitat: Associació Socieoeducativa NouSol.
Núm. expedient: ACC016/18/00110.
Projecte: “Projecte reobertura del centre de dia per infants i adolescents del carrer de Bobo
Diulasso, Burkina Faso”.
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ mitjançant la Diligència de data 8.10.2018.
Entitat: GERD Grup Editor de la Revista del Discapacitat.
Núm. expedient: ACC016/18/00131.
Projecte: “Bases per a la construcció d’una escola d’educació especial al municipi
d’Aguacatán, Guatemala)”.
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Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores per no haver
aportat de manera completa la documentació requerida, mitjançant la Diligència de data
8.10.2018, ja que hi continua havent discrepància entre la quantitat demanada a la sol·licitud
(104.588 €) i el pressupost presentat (només s’ha presentat el pressupost de l’activitat 1).

LÍNIA 2. SUPORT A PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Entitat: Fundació Privada ACSAR.
Núm. expedient: ACC016/18/00114.
Projecte: “Projecte educatiu i de sensibilització "Persones refugiades: arribar és només el
principi".
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ mitjançant la Diligència de data 8.10.2018.
Entitat: Petits Músics del Món.
Núm. expedient: ACC016/18/00043.
Projecte: “Les encara més oblidades: visibilitzant la tragèdia de les persones amb albinisme
a l'Àfrica subsahariana”.
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ mitjançant la Diligència de data 8.10.2018.
Entitat: Fundació Aroa.
Núm. expedient: ACC016/18/00105.
Projecte: “Altaveus x la igualtat”.
Causa de desistiment: base 16.2.a) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el
termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ mitjançant la Diligència de data 8.10.2018.
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