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Resolució definitiva complementària a la de 19 de desembre de 2018 de la
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/1420/2018, de 26 de juny, es van modificar les bases reguladores
de les subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al
desenvolupament, aprovades mitjançant la Resolució EXI/772/2017, de 5 d’abril.
(DOGC núm. 7653 – 29.6.2018).
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 d'educació
per al desenvolupament per a l'any 2018 (ref. BDNS 406523). (DOGC núm. 7659 –
9.7.2018).
Vist que amb data de 9 de novembre 2018 i 14 de desembre de 2018 es van publicar al
Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya les Resolucions per
la qual s’inadmeten i desestimen sol·licituds de subvenció presentades a l’empara de la
convocatòria;
Vist que el dia 23 de novembre de 2018 es va publicar al Tauler electrònic de la
Generalitat de Catalunya la Proposta de resolució provisional de la convocatòria de
subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per al
desenvolupament per a l’any 2018 (ref. BDNS 406523). Els annexos de l’esmentada
Proposta de resolució provisional estableixen: 1) la llista de projectes proposats de
subvencionar amb el requeriment de la presentació del Document d’acceptació i de la
documentació que consta a l’apartat de requeriment de cada entitat; 2 ) la proposta de
projectes que composen la llista de reserva; 3) la llista de projectes proposats de
desestimar per aplicació del mecanisme corrector previst a la base 3.4.b) de l’annex 1
de les bases reguladores; i 4) la relació de projectes proposats de desestimar atès que
no han superat la puntuació mínima de 60 punts;
Vist que el dia 19 de desembre de 2018 es va publicar al Tauler electrònic de la
Generalitat de Catalunya la Proposta de Resolució provisional complementària a la de
23 de novembre de 2018 de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació
al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament per a l’any 2018 (ref. BDNS
406523);
La Proposta de resolució provisional complementària estableix que s’ha de presentar el
document d’acceptació i la documentació que consta a l’apartat de Requeriment per a
cada entitat dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data
de publicació de la proposta de resolució provisional complementària de concessió en
el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat. Atès que les entitats han
presentat en termini el document d’acceptació i la documentació requerida;
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Vist que l’òrgan instructor ha comprovat la veracitat de les dades incloses en les
declaracions d’acceptació i la documentació aportada;
Per tot, a proposta de l'òrgan instructor i d'acord amb l'informe de la Junta de Valoració
reunida a tal efecte amb data 20 de desembre de 2018 i vist que la Junta de Valoració
ha efectuat la proposta de resolució definitiva complementària;
Atès el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual
s’aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (en
endavant ACCD) i en virtut de l’acord del Consell d’Administració de l’ACCD pel qual es
deleguen funcions en la direcció de l’ACCD i conforme se l’autoritza a l’establiment de
les bases reguladores de subvencions de l’ACCD i fer-ne la corresponent convocatòria,
així com resoldre la seva concessió (Resolució EXI 2024/2018, de 26 de juliol (DOGC
núm. 7699 de 4.9.2018);
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
RESOLC:
Primer. Concedir subvencions als projectes que s’esmenten en l’annex.

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 electrònicament a Barcelona.
digitalment per CPISR-1
CPISR-1 C Maria Signat
C Maria Carme Gual Via
2018.12.20 13:45:57
Carme Gual Via Data:
+01'00'

Directora

2

Via Laietana, 14, 4a
08003 Barcelona
Tel. 93 554 54 00
Fax 93 554 78 05

ANNEX. SUBVENCIONS CONCEDIDES
L1. Projectes de cooperació al desenvolupament
Nº Expedient: ACC016/18/00090.
Entitat: Lliga dels Drets dels Pobles.
Títol del projecte: “"Maisons d'Ecoute" : Dret a la integritat física, la seguretat i el
benestar de les dones a la RDC. Sensibilització a les comunitats sobre els drets de les
dones (Rep. Dem. Congo)”.
Puntuació resolució provisional complementària: 74,75. Estimades parcialment les
al·legacions presentades en data 10/12/2018. Estimada l’al·legació corresponent al
criteri 7.
Puntuació resolució definitiva complementària: 74,75.
Subvenció: 75.000,00 € (Capítol IV)
L2. Projectes d’Educació per al desenvolupament
Nº Expedient: ACC016/18/00119.
Entitat: Edualter.
Títol del projecte: “La sostenibilitat econòmica i social, l’economia feminista i de les
cures en el currículum educatiu”.
Puntuació resolució provisional complementària: 77,50. Estimades parcialment les
al·legacions presentades en data 10/12/2018. Estimada l’al·legació relacionada amb el
criteri 13.
Puntuació resolució definitiva complementària: 77,50.
Subvenció: 55.457,00 € (Capítol IV).

Nº Expedient: ACC016/18/00079.
Entitat: Cooperació i Desenvolupament Sostenible, DESOS Opció Solidària.
Títol del projecte: “Projecte Educatiu pel Dret a l’Alimentació”.
Puntuació resolució provisional complementària: 77,00.
Puntuació resolució definitiva complementària: 77,00.
Subvenció: 34.326,82 € (33.026,82 € Capítol IV/1.300,00 € Capítol VII). Augment de
l’import proposat de subvencionar respecte de la resolució provisional, si bé no es pot
subvencionar el 100% de l’import sol·licitat per ser dels darrers projectes que entren
amb la mateixa nota i per manca de disponibilitat pressupostària. Anterior import
proposat: 32.391,91 € (Capítol IV).
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