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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).
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 es va publicar al Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya la Resolució per la qual s’inadmeten i
desestimen sol·licituds de subvenció presentades a l’empara de la convocatòria;
Atès el que disposa la base 13.6 de l’annex 3 de les bases reguladores conforme un cop
avaluades les sol•licituds, l'òrgan instructor formula la proposta provisional de concessió
de les subvencions d'acord amb l'informe de la Junta de Valoració. 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 acceptacions d'aquests, i de les
comprovacions d'ofici que corresponguin a l'òrgan instructor, i l'eleva a l'òrgan resolutori;
Atès el que disposen la base 3 de l’annex 1 i la base 3 de l’annex 2 de les bases
reguladores conforme si la valoració total obtinguda és inferior a 60 punts, la subvenció
serà denegada per no assolir la puntuació mínima exigible;
Atès el que disposa la base 14.2 de l’annex 3 de les bases reguladores conforme la
proposta de resolució provisional de concessió de subvencions ha de contenir la llista
de projectes proposats per a ser-ne beneficiaris, la llista dels proposats de denegar per
no haver assolit la puntuació mínima, i també la llista dels projectes que formen part de
la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació
obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida;
Atès el que disposa la base 14.3 de l’annex 3 de les bases reguladores conforme les
entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la
documentació que els sigui requerida, d'acord amb la base 14.6 de l’annex 3, i el
document d'acceptació de la subvenció, segons model normalitzat, dins el termini de 10
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució
provisional de concessió de subvencions i que la proposta de resolució provisional de
concessió de subvencions ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada;
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Atès el que disposa la base 16.2.b) de l’annex 3 de les bases reguladores conforme
comporta el desistiment de la sol·licitud de subvenció la manca de presentació del
document d'acceptació o de la documentació que sigui requerida;
Atès el que disposa la base 14.4 de l’annex 3 de les bases reguladores conforme dins
del mateix termini de presentació del document d'acceptació, les entitats sol·licitants
poden presentar a l'ACCD al·legacions respecte de la puntuació obtinguda en la
proposta de resolució provisional de concessió de subvencions. A tal efecte, les entitats
podran sol·licitar vista de l'expedient i obtenir una còpia de la fitxa de valoració del
projecte. Les al·legacions s'han de tenir en compte en el moment de resoldre i en la
resolució definitiva hi haurà expressió de les presentades i, dins d'aquestes, de les
estimades i les desestimades, i que es basaran en l'informe emès per la Junta de
Valoració;
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 22 de novembre de 2018;
RESOLC:
Primer. Publicar la Proposta de la resolució provisional de
subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament
desenvolupament per a l'any 2018, Línia 1 “Projectes
desenvolupament” a l’annex 1 i Línia 2 “Projectes d'educació per
a l’annex 2, amb la següent distribució:

la convocatòria de
i d'educació per al
de cooperació al
al desenvolupament”

Annex 1: Projectes de cooperació al desenvolupament
1.1 Projectes proposats de subvencionar.
1.2 Projectes proposats de la llista de reserva.
1.3 Projectes proposats de desestimar per aplicació del mecanisme corrector previst a
la base 3.4.b) de l’annex 1 de les bases reguladores.
1.4 Projectes proposats de desestimar per no haver assolit la puntuació mínima exigible
de 60 punts.
Annex 2: Projectes d'educació per al desenvolupament
2.1 Projectes proposats de subvencionar.
2.2 Projectes proposats de la llista de reserva.
2.3 Projectes proposats de desestimar per no haver assolit la puntuació mínima exigible
de 60 punts.
Segon.- Requerir a cadascuna de les entitats de l’apartat 1.1 de l’annex 1 i 2.1 de l’annex
2 de la present Proposta, la presentació de la documentació que consta en l’apartat de
Requeriment per a cada entitat. La documentació s’haurà de presentar a l’ACCD dins
del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de
la Proposta de resolució provisional de concessió en el Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat);
Tercer.- Notificar la proposta de resolució provisional a les persones interessades
mitjançant la publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat amb
indicació que no es pot interposar recurs contra aquesta per ser un acte de tràmit, sens
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perjudici de que es puguin presentar les al•legacions que es considerin oportunes que
seran tingudes en compte en el moment de resoldre la convocatòria.
Signat electrònicament a Barcelona.

CPISR-1 Núria
Oriol Callol

Signat digitalment per CPISR-1 Núria Oriol Callol
DN: c=ES, o=Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, ou=Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, ou=Serveis
Públics de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03,
sn=Oriol Callol, givenName=Núria,
serialNumber=77910567E, cn=CPISR-1 Núria
Oriol Callol
Data: 2018.11.23 09:46:19 +01'00'

Instructora de la Junta de Valoració
ANNEX 1. LÍNIA 1. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

1.1 PROJECTES PROPOSATS DE SUBVENCIONAR
Nº Expedient: ACC016/18/00047.
Entitat: Brigades Internacionals de Pau de Catalunya.
Títol del projecte: “Apoderament i protecció de l'espai de treball de les dones
defensores de drets humans com a subjectes protagonistes del procés de
construcció de pau colombià (Colòmbia)”.
Puntuació: 92,00.
Proposta de finançament: 89.469,18 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
III.
Imprès normalitzat de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per
l'entitat bancària.
Nº Expedient: ACC016/18/00024.
Entitat: Fundació Privada Guné.
Agrupada: ADIS Associació de Dones Immigrants Subsaharianes.
Títol del projecte: “Dret a una educació de secundària de qualitat i lliure de violència a
la ciutat de Kolda, Senegal (Senegal)”.
Puntuació: 91,00.
Proposta de finançament: 104.850,00 € (Capítol IV). No és elegible la partida de 1.500
€ destinada a beques (base 1.2 de l’annex 1 de les bases reguladores).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
III.
Imprès normalitzat de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per
l'entitat bancària.
Requeriment documentació de l’entitat agrupada:
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I.

II.

III.

Vigència del càrrec de la presidència de l'actor de cooperació en el registre oficial
competent, quan d'acord amb els estatuts sigui la persona autoritzada per a
representar l'entitat en tot el tràmit subvencionador. Només caldrà presentar
certificació original emesa pel / per la secretari/ària de l'entitat acreditativa de la
vigència del càrrec o fotocòpia del document expedit pel registre oficial
competent, quan l'entitat estigui inscrita en un registre oficial diferent al Registre
d'entitats jurídiques de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Fotocòpia dels poders notarials vigents o de la certificació original emesa pel /
per la secretari/ària de l'entitat acreditativa de la representació amb què s'actua
(on consti el càrrec, la data i l'òrgan que va nomenar la persona representant
legal, així com que disposa de poders suficients per a sol•licitar i percebre la
subvenció).
Document d'identitat de la persona signant atès que no s’ha autoritzat
expressament a l’ACCD perquè consulti les dades d'identitat (aquesta
autorització consta en el present formulari de sol•licitud normalitzat). En el cas
que no s'autoritzi, se n'haurà d'aportar fotocòpia.
(El document d’identificació d’entitat agrupada presentant amb la sol.licitud de
subvenció està signat per la persona representant legal de l’entitat principal en
lloc de la persona representant legal de l’entitat agrupada. A la resposta del
requeriment mitjançant la Diligència, es va presentar document d’identificació
d’entitat agrupada en format paper, però amb la signatura de persona no
identificada i no es relaciona amb documentació ja presentada amb anterioritat).

Nº Expedient: ACC016/18/00048.
Entitat: Associació Catalana per la Pau – ACP.
Agrupada: Associació Acció Internacional per la Pau.
Títol del projecte: “Participació efectiva de les víctimes de desaparició forçada al
SIVJRNR (Colòmbia)”.
Puntuació: 87,00
Proposta de finançament: 120.590,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Nº Expedient: ACC016/18/00040.
Entitat: SUDS -Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació-.
Agrupada: SURT Fundació de Dones Fundació Privada.
Títol del projecte: “Enfortint la Xarxa internacional d'organitzacions feministes
d'Amèrica Central i la Mediterrània per una vida lliure de violències contra les dones
(Guatemala, El Salvador, Hondures i Marroc)”.
Puntuació: 86,50.
Proposta de finançament: 140.000,00 € (139.100,00 € Capítol IV/ 900 € Capítol VII).
Requeriment general:

4

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

I.

II.

La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Requeriment documentació de l’entitat agrupada:
I.
Cal confirmar les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l’entitat.
Nº Expedient: ACC016/18/00078.
Entitat: Observatori de Drets Humans- DESC.
Agrupada: Associació Novact.
Títol del projecte: “Empreses i vulneracions dels drets humans a Jerusalem Est: el seu
especial impacte en els drets de les dones palestines. Reforç de les capacitats de
resposta i d'incidència com a oportunitat per una pau justa a l'Orient Pròxim (Palestina)”.
Puntuació: 86,00.
Proposta de finançament: 139.990,42 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Requeriment documentació de l’entitat líder:
I.
L’entitat no es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributària (AEAT). Cal aportar el certificat tributari acreditatiu conforme s’està al
corrent dels deutes.
Nº Expedient: ACC016/18/00034.
Entitat: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.
Agrupada: Associació La Sur.
Títol del projecte: “Observatori de feminicidis, per la protecció, exigibilitat,
apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia (Colòmbia)”.
Puntuació: 85,50.
Proposta de finançament: 139.889,23 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00070.
Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres.
No consideració de l’entitat agrupada: Centre d’Estudis Africans i Interculturals. No
es pot considerar el projecte presentat en agrupació perquè l’entitat agrupada no consta
inscrita en el registre d’ONGD gestionat per l’ACCD o l’AECID. La inscripció ha de ser
efectiva a data de publicació de la convocatòria (requisit 2.1.a de l’annex 3 de les bases
reguladores). Per tot, es considera a tots els efectes que el projecte ha estat presentat
a títol individual per l’entitat líder.
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Títol del projecte: “Enfortiment de les capacitats de la UNAC, de les Autoritats Locals
i de les liderançes comunitàries per l’apoderament polític, públic i econòmic de la dona
camperola de la Província d’Inhambane i el desenvolupament integral de les comunitats
del Districte de Funhalouro (Moçambic)”.
Puntuació: 85,50.
Proposta de finançament: 100.000,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00091.
Entitat: Veterinarios sin Fronteras - Vetermon
Títol del projecte: “Dones indígenes camperoles exercint els seus drets econòmics i
polítics a Bolívia (Bolívia)”.
Puntuació: 85,25.
Proposta de finançament: 99.999,66 € (94.843,66 € Capítol IV/ 5.156,00 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00042.
Entitat: Associació Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris.
Títol del projecte: “Prodema: Promoció dels drets a la Educació i Participació de les
dones als barris periurbans de Tànger (Marroc)”.
Puntuació: 85,00.
Proposta de finançament: 74.713,23 € (73.018,27 € Capítol IV/1.694,96 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Nº Expedient: ACC016/18/00074.
Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau.
Títol del projecte: “IDMAJ: Cap un accés equitatiu i garantit dels Drets Econòmics i
Socials dels col·lectius en risc d'exclusió social a la regió de l’Oriental, Marroc (Marroc)”.
Puntuació: 85,00.
Proposta de finançament: 80.000,00 € (75.550,00 € Capítol IV/ 4.450,00 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
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Nº Expedient: ACC016/18/00018.
Entitat: Arquitectura sin Fronteras .
Títol del projecte: “Disseny participatiu de l'espai urbà amb especial atenció a
l'accessibilitat universal i seguretat per a col·lectius vulnerables. Etapa II (Moçambic)”.
Puntuació: 84,00.
Proposta de finançament: 60.000,00 € (51.275,00 € Capítol IV/ 8.725,00 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00031.
Entitat: Associació Red de Solidaridad para la Transformación Social (REDS).
Títol del projecte: “Aplicació de la genètica forense en la investigació de greus
violacions als Drets Humans a El Salvador”.
Puntuació: 83,75.
Proposta de finançament: 91.136,96 € (89.906,36 € Capítol IV/ 1.230,60 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00088.
Entitat: AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes.
Títol del projecte: Apoderament, Concertació i Incidència multinivell en Defensa i
Exercici efectiu de Drets Fonamentals i Col·lectius de Dones i Pobles Indígenes de
Guatemala”.
Puntuació: 83,00.
Proposta de finançament: 92.443,80 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Requeriment documentació de l’entitat:
I.
L’entitat no es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributària (AEAT). Cal aportar el certificat tributari acreditatiu conforme s’està al
corrent dels deutes.

Nº Expedient: ACC016/18/00010.
Entitat: Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere.
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Entitat agrupada: SODEPAU-Solidaritat, Desenvolupament i Pau.
Títol del projecte: Implicant a tota la comunitat en la lluita contra les violències
masclistes i la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones palestines a
Hebron, Qalqilia i Tubas (Cisjordània, Palestina).
Puntuació: 82,75.
Proposta de finançament: 139.970,46 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00045.
Entitat: Colectivo Maloka Colombia.
Títol del projecte: “Musicalitzant la pau: les dones i la població LBTI del nord del Cauca
participem i decidim en la implementació dels acords de pau amb les FARC i en la taula
de negociació amb l'ELN (Colòmbia)”.
Puntuació: 82,75.
Proposta de finançament: 70.051,59 € (Capítol IV). Minoració de l’import proposat de
subvencionar per aplicació del mecanisme corrector del 15% per país (base 3.4.b) de
l’annex 1 de les bases reguladores). És el darrer projecte que, per puntuació, entra per
Colòmbia.
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00069.
Entitat: Fundació Acció contra la Fam.
Títol del projecte: “Promovent la transformació de les estructures locals que perpetuen
la desigualtat entre homes i dones a la franja de Gaza, a través de l'increment en l'accés
i aprofitament dels factors productius, tècnic-educatius claus i de productes bàsics per
les famílies vulnerables liderades per dones (Palestina)”.
Puntuació: 82,25.
Proposta de finançament: 60.000,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00123.
Entitat: SOLIDA.
Títol del projecte: “Promoure una cultura de respecte dels drets de les dones, des de
la pràctica de les identitats de gènere i noves masculinitats en 6 municipis de Nova
Segòvia, Nicaragua."
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Puntuació: 82,25.
Proposta de finançament: 87.605,22 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
III.
Imprès normalitzat de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per
l'entitat bancària.
Requeriment documentació de l’entitat:
I.
Vigència del càrrec de la presidència de l'actor de cooperació en el registre oficial
competent, quan d'acord amb els estatuts sigui la persona autoritzada per a
representar l'entitat en tot el tràmit subvencionador. Només caldrà presentar
certificació original emesa pel / per la secretari/ària de l'entitat acreditativa de la
vigència del càrrec o fotocòpia del document expedit pel registre oficial
competent, quan l'entitat estigui inscrita en un registre oficial diferent al Registre
d'entitats jurídiques de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
II.
Fotocòpia dels poders notarials vigents o de la certificació original emesa pel /
per la secretari/ària de l'entitat acreditativa de la representació amb què s'actua
(on consti el càrrec, la data i l'òrgan que va nomenar la persona representant
legal, així com que disposa de poders suficients per a sol•licitar i percebre la
subvenció).
Nº Expedient: ACC016/18/00093.
Entitat: Fundació Calala Fondo de Mujeres.
Títol del projecte: “Enfortint el moviment feminista per a la promoció dels Drets Sexuals
i Drets Reproductius de les dones i joves centreamericanes (El Salvador, Nicaragua,
Hondures)”.
Puntuació: 81,75.
Proposta de finançament: 79.570,80 € (78.414,00 € Capítol IV/1.156,80 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
III.
Imprès normalitzat de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per
l'entitat bancària.
Requeriment documentació de l’entitat:
I.
L’entitat no es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributària (AEAT). Cal aportar el certificat tributari acreditatiu conforme s’està al
corrent dels deutes.
Nº Expedient: ACC016/18/00073.
Entitat: Cooperació i Desenvolupament Sostenible, DESOS Opció Solidària.
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Títol del projecte: “Promoció de l’apoderament econòmic i drets de les dones a San
Miguelito (Nicaragua)”.
Puntuació: 81,00.
Proposta de finançament: 74.762,84 € (72.886,00 € Capítol IV/1.876,84 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00113.
Entitat: Cruz Roja Española en Catalunya.
Títol del projecte: “Empoderament i enfortiment de les capacitats productives de les
dones organitzades en GPF (Grups de Promoció Femenina) de la comuna CTFC a
Dakar (Senegal)”.
Puntuació: 79,75.
Proposta de finançament: 94.583,90 € (84.918,63 € Capítol IV/9.665,27 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Requeriment documentació de l’entitat:
I.
L’entitat no es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència
Tributària (AEAT). Cal aportar el certificat tributari acreditatiu conforme s’està al
corrent dels deutes.
Nº Expedient: ACC016/18/00054.
Entitat: Fundació Ajuda en Acció.
Títol del projecte: “Contribuint a l'apoderament personal i econòmic de les dones de
San Salvador, transferint eines per prevenir i reduir les violències de gènere (El
Salvador)”.
Puntuació: 78,50
Proposta de finançament: 100.000,00 € (94.782,61 € Capítol IV/5.217,39 € Capítol
VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
III.
Imprès normalitzat de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per
l'entitat bancària.
Nº Expedient: ACC016/18/00087.
Entitat: Associació Entrepobles.
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Títol del projecte: “Incidència per al compliment dels Drets Sexuals i Reproductius, el
compliment als serveis de salut, lliure de prejudicis i discriminació, per a les dones
salvadorenques (El Salvador)”.
Puntuació: 78,25.
Proposta de finançament: 64.000 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Nº Expedient: ACC016/18/00076.
Entitat: Moviment per la Pau-MPDL.
Títol del projecte: “Enfortiment de les capacitats de les organitzacions de dones, les
institucions locals i la població de 6 pobles de la regió de Tahoua (Níger) per al
reconeixement, la promoció i la garantia dels drets humans de les dones en les seves
comunitats (Níger)”.
Puntuació: 77,00.
Proposta de finançament: 99.963,63 € (97.622,00 € Capítol IV/2.341,63 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Requeriment documentació de l’entitat:
I.
Cal presentar els Estatuts de l’Associació adaptats segons estableix la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol,
de modificació de l’anterior. Base 2.1.i Annex 3 de les bases reguladores.
Nº Expedient: ACC016/18/00049.
Entitat: Fundació InteRed.
Títol del projecte: “Atenció i protecció de drets a la infància en espais de cura
comunitaris de sectors urbans marginats de Ciutat de Guatemala”.
Puntuació: 76,75.
Proposta de finançament: 100.000,00 € (98.387,00 € Capítol IV/1.613,00 € Capítol
VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00007.
Entitat: Fundación MUSOL.
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Títol del projecte: “Implementació participativa de la Llei municipal de promoció dels
drets de les dones del Govern Autònom Municipal de Torotoro, Bolívia - Fase 2
(Bolívia)”.
Puntuació: 75,75.
Proposta de finançament: 87.035,73 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.

II.

La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Nº Expedient: ACC016/18/00023.
Entitat: Medicus Mundi Mediterrània.
Títol del projecte: “Alternativa econòmica per a dones en situació de violència de
gènere al sud de Quito (Equador)”.
Puntuació: 75,25.
Proposta de finançament: 74.318,85 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00083.
Entitat: Fundació Wassu.
Títol del projecte: “Apoderament en cascada per la prevenció i atenció de la Mutilació
Genital Femenina (MGF) a les comunitats gambianes: entre origen i destí (Gàmbia)”.
Puntuació: 75,15.
Proposta de finançament: 99.639,51 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00012.
Entitat: Manos Unidas.
Títol del projecte: “Dones indígenes: apoderament per a l'exercici dels seus drets
(Guatemala)”.
Puntuació: 74,50.
Proposta de finançament: 100.000,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
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Nº Expedient: ACC016/18/00097.
Entitat: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions.
Títol del projecte: “Centre d'Art Pale de Diyarbakir. Reforçar una experiència pionera
associativa i feminista basada en l'apoderament de població refugiada kurda juvenil
mitjançant la cultura (Turquia)”.
Puntuació: 73,00
Proposta de finançament: 61.675,00 € (Capítol IV). Proposta de finançament per
aplicació del mecanisme corrector previst a la base 3.4. a) de l’annex 1 de les bases
reguladores.
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00127.
Entitat: Federació ACAPS.
Títol del projecte: “Ara el Sàhara; Reforçant la veu de la societat civil saharaui (Algèria
Sàhara Occidental)”.
Puntuació: 67,25.
Proposta de finançament: 73.739,99 € (Capítol IV). Minoració de l’import proposat de
subvencionar per aplicació del mecanisme corrector previst a la base 3.4. a) de l’annex
1 de les bases reguladores.
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
III.
Imprès normalitzat de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per
l'entitat bancària.

1.2 PROJECTES PROPOSATS DE LA LLISTA DE RESERVA
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: 73,75.
Nº Expedient: ACC016/18/00108
Entitat: Fundació PROIDE
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Títol del projecte: “Proposta educativa per a la prevenció de l'embaràs precoç de nenes
i adolescents a instituts d'educació Secundària de municipis amb majoria de població
indígena a Guatemala”.
Puntuació: 70,25.
Nº Expedient: ACC016/18/00009
Entitat: Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris
Títol del projecte: “Avancem en igualtat cap a un Treball Digne (Marroc)”.
Puntuació: 69,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00057.
Entitat: Fundació World Vision International.
Títol del projecte: “Construint la Pau a El Salvador. Prevenció i Atenció a Víctimes de
Violència Masclista a Soyapango (El Salvador)”.
Puntuació: 68,75.
Nº Expedient: ACC016/18/00122.
Entitat: Azimut 360 SCCL.
Títol del projecte: “Millora de l'accés i el dret a la salut de les dones del Centre de
Salut i Maternitat del barri de Kotiakró (Bouaké, Costa d'Ivori) a través d'un sistema solar
fotovoltaic d'aprovisionament d'oxigen mèdic (Costa d’Ivori)”.
Puntuació: 67,75.
Nº Expedient: ACC016/18/00041.
Entitat: Fundació Privada Ulls del Món.
Títol del projecte: “Millora de l’accés a la salut ocular de la població d’Inhambane
(Moçambic), en especial de les dones (Moçambic)”.
Puntuació: 66,25.
Nº Expedient: ACC016/18/00055.
Entitat: Fundació Privada Plataforma Educativa.
Títol del projecte: “Infància en Risc: Prevenció de la Malnutrició Infantil a Guatemala”.
Puntuació: 64,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00022.
Entitat: Fundació Privada UTOPIA
Títol del projecte: “EFCI Dones Emprenedores a Guatemala - Escola de Facilitació de
la Creativitat i la Innovació per la defensa dels drets humans i l'apoderament de la dona
indígena (Guatemala).
Puntuació: 64,25.
Nº Expedient: ACC016/18/00006.
Entitat: Associació Catalunya Líban.
Títol del projecte: “Dret a la salut: per l´equitat i la cohesió social a Jourd El Aala Bhamdoun , Líban”.
Puntuació: 63,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00124.
Entitat: Fundació Main.
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Títol del projecte: “STOP2: Activació dels drets a la salut i a una vida sense violència,
amb mirada de gènere als carrers de Maputo (Moçambic)”.
Puntuació: 61,25.

1.3 PROJECTES PROPOSATS DE DESESTIMAR PER APLICACIÓ DEL
MECANISME CORRECTOR PREVIST A LA BASE 3.4.B) DE L’ANNEX 1 DE
LES BASES REGULADORES
*En el cas de renúncia o desistiment dels projectes millor valorats pertanyents al mateix
país (criteri corrector base 3.4.b) de l’Annex 1 de les bases reguladores), els projectes
d’aquesta llista podrien optar a una subvenció.
Nº Expedient: ACC016/18/00068.
Entitat: Institut de Drets Humans de Catalunya.
Títol del projecte: “Enfortiment de la participació i apoderament de les víctimes
colombianes de desaparició forçada per a l'exercici dels seus drets a la veritat i a la
reparació (Colòmbia)”.
Puntuació: 80,00.

Nº Expedient: ACC016/18/00052.
Entitat: Fundació Privada Pau i Solidaritat.
Títol del projecte: “Recuperació de la Memòria Històrica de les Víctimes del conflicte
colombià, afiliades l'Associació Nacional Sindical de Treballadors i servidors públics de
la Salut, la Seguretat Social Integral i Serveis Complementaris de Colòmbia - ANTHOC
( CUT) (Colòmbia)”.
Puntuació: 78,50.

Nº Expedient: ACC016/18/00028.
Entitat: Associació IMAGO.
Títol del projecte: “Pedagogues i pedagogs de pau del Magdalena Mitjà: aportació a
la defensa, garantia i exercici dels Drets Humans en el marc del post-conflicte colombià
(Colòmbia)”.
Puntuació: 63,75.

1.4 PROJECTES PROPOSATS DE DESESTIMAR PER NO HAVER HAVER
ASSOLIT LA PUNTUACIÓ MÍNIMA EXIGIBLE DE 60 PUNTS
Nº Expedient: ACC016/18/00125.
Entitat: Matres Mundi.
Títol del projecte: “Millora de la salut neonatal a Etiòpia a través de la formació de
sanitaris locals (Etiòpia)”.
Puntuació: 59,00.
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Nº Expedient: ACC016/18/00092.
Entitat: GEDI Gestió i Disseny.
Títol del projecte: “Apoderament social i socioeconòmic, de les mares dels menors no
acompanyats, acollits als centres catalans (Marroc)”.
Puntuació: 57,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00014.
Entitat: Asociación Europea de Cooperación con Palestina.
Títol del projecte: “Promoció de l'agricultura ecològica i reforç de les capacitats
productives de 30 famílies camperoles de la localitat de Sier, districte d'Hebron, per a
l'impuls del desenvolupament local, en clau d'igualtat i coresponsabilitat de gènere
(Palestina)”.
Puntuació: 55,25.
Nº Expedient: ACC016/18/00089.
Entitat: Associació Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació-ACDC Lleida.Cat
Títol del projecte:
“Enfortiment del sistema de producció, transformació i
comercialització de cafè d'altura en 4 comunitats indígenes i camperoles de la Província
de Morona Santiago (Equador)”.
Puntuació: 49,25.
Nº Expedient: ACC016/18/00084
Entitat: Fundació Solidaritat UB.
Títol del projecte: “Memòries de Sarajevo: equitat de gènere, pau i drets humans
(Bòsnia i Hercegòvina)”.
Puntuació: 44,75.

ANNEX 2. LÍNIA 2. PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

2.1 PROJECTES PROPOSATS DE SUBVENCIONAR
Nº Expedient: ACC016/18/00077.
Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau.
Títol del projecte: “Cosint experiències comunes: Les dones i l'ESS al Marroc i
Catalunya”.
Puntuació: 89,50.
Proposta de finançament: 30.000 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00094.
Entitat: SUDS Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació.
Agrupada: Associació Novact.
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Títol del projecte: “Seguretat per a qui? Anàlisi i propostes des d'una ciutadania crítica
amb el comerç d'armes, la privatització de la guerra i els seus efectes en la vulneració
dels drets humans de les dones a Palestina”.
Puntuació: 89,50.
Proposta de finançament: 70.000 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Nº Expedient: ACC016/18/00013.
Entitat: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.
Agrupada: Asociación La Sur.
Títol del projecte: Enfortint aliances per a una vida lliure de violències sexuals locals i
globals.
Puntuació: 88,00.
Proposta de finançament: 59.940,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00035.
Entitat: Fundació InteRed.
Títol del projecte: “Visibilitzant la Cadena Global de Cures”.
Puntuació: 87,75.
Proposta de finançament: 59.914,80 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00099.
Entitat: Xarxa Observatori del Deute en la Globalització.
Títol del projecte: “Incidència per un model de finances just al Sud i al Nord global:
accions sobre el deute en el cas de les infraestructures”.
Puntuació: 86,25.
Proposta de finançament: 60.000,00 € (59.000,00 € Capítol IV/1.000,00 € Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
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Nº Expedient: ACC016/18/00033.
Entitat: Fundació Privada Guné.
Agrupada: Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS).
Títol del projecte: “Eradiquem la violència per raó de gènere i canviem el món”.
Puntuació: 86,00.
Proposta de finançament: 36.774,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
III.
Imprès normalitzat de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per
l'entitat bancària.
Requeriment documentació de l’entitat agrupada:
I.
Vigència del càrrec de la presidència de l'actor de cooperació en el registre
oficial competent, quan d'acord amb els estatuts sigui la persona autoritzada
per a representar l'entitat en tot el tràmit subvencionador. Només caldrà
presentar certificació original emesa pel / per la secretari/ària de l'entitat
acreditativa de la vigència del càrrec o fotocòpia del document expedit pel
registre oficial competent, quan l'entitat estigui inscrita en un registre oficial
diferent al Registre d'entitats jurídiques de la Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
II.
Fotocòpia dels poders notarials vigents o de la certificació original emesa pel
/ per la secretari/ària de l'entitat acreditativa de la representació amb què
s'actua (on consti el càrrec, la data i l'òrgan que va nomenar la persona
representant legal, així com que disposa de poders suficients per a sol•licitar
i percebre la subvenció).
III.
Document d'identitat de la persona signant atès que no s’ha autoritzat
expressament a l’ACCD perquè consulti les dades d'identitat (aquesta
autorització consta en el present formulari de sol•licitud normalitzat). En el
cas que no s'autoritzi, se n'haurà d'aportar fotocòpia.
(El document d’identificació d’entitat agrupada presentant amb la sol.licitud
de subvenció està signat per la persona representant legal de l’entitat
principal en lloc de la persona representant legal de l’entitat agrupada. A la
resposta del requeriment mitjançant la Diligència, es va presentar document
d’identificació d’entitat agrupada en format paper, però amb la signatura de
persona no identificada i no es relaciona amb documentació ja presentada
amb anterioritat).
Nº Expedient: ACC016/18/00005.
Entitat: Associació Acció Internacional per la Pau.
Títol del projecte: “Construcció de pau a Colòmbia des de l'exili”.
Puntuació: 84,00.
Proposta de finançament: 35.389,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
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I.

II.

La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Nº Expedient: ACC016/18/00039.
Entitat: Farmacèutics Mundi.
Títol del projecte: “Cultures i Drets Sexuals i Reproductius de les dones a Catalunya:
Per una atenció integral en el sistema sanitari català”.
Puntuació: 83,50.
Proposta de finançament: 59.999,68 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00056.
Entitat: Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs.
Agrupada: Fundació Privada Universitat Internacional de la Pau.
Títol del projecte: “Anàlisi crítica i acció per a l’assumpció de responsabilitats dels
actors locals i regionals del cicle econòmic militar davant les vulneracions de DDHH”.
Puntuació: 80,00.
Proposta de finançament: 69.661,60 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00085.
Entitat: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions
Agrupada: Fundació pels Drets Col·lectius dels Pobles.
Títol del projecte: “Formar, informar i incidir en clau de gènere pels drets col·lectius”.
Puntuació: 79,00.
Proposta de finançament: 70.000,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00063.
Entitat: SETEM Catalunya.
Agrupada: GRAIN Fundació privada.
Títol del projecte: En quin món menges: acaparament o sobirania alimentària?
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Puntuació: 78,75.
Proposta de finançament: 64.449,00 € (Capítol IV). No són elegibles les despeses
destinades a les estades solidàries (base 1.2 de l’annex 1 de les bases reguladores).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Requeriment documentació de l’entitat agrupada:
I.
Cal tornar a presentar el document d’entitat agrupada amb signatura original,
amb la informació de la base social de l’entitat, el cost i la localització de les
activitats i confirmar les retribucions dels òrgans de direcció o administració de
l’entitat.
II.
Cal presentar els Estatuts de la Fundació adaptats segons estableix la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol,
de modificació de l’anterior. Base 2.1.i Annex 3 de les bases reguladores.
Nº Expedient: ACC016/18/00008.
Entitat: Institut de Drets Humans de Catalunya.
Títol del projecte: “Reivindicant els espais de la societat civil. Eines dels drets humans
en lluites compartides a la regió Euro-mediterrània”.
Puntuació: 78,50.
Proposta de finançament: 59.756,50 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00095.
Entitat: Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
Títol del projecte: “Repensem el dret d’asil: visibilitzant les múltiples causes dels
desplaçaments forçats”.
Puntuació: 77,75.
Proposta de finançament: 59.349,55 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00029.
Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres.
Títol del projecte: “Garantit l'accés universal als serveis bàsics per contribuir a eradicar
les desigualtats de gènere. (Fase III)”.
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Puntuació: 77,50.
Proposta de finançament: 60.000,00 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.

Nº Expedient: ACC016/18/00050.
Entitat: FETS-Finançament Ètic i Solidari.
Títol del projecte: “Impulsem les finances ètiques i solidàries a l'aula fent xarxa amb el
professorat”.
Puntuació: 77,50
Proposta de finançament: 59.982,05 € (Capítol IV).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00058.
Entitat: Fundació Akwaba.
Títol del projecte: “Per l’apropiació en els centres educatius de l’enfocament vivencial
de la cultura de pau i la sostenibilitat global en els seus projectes de convivència-1a
fase”.
Puntuació: 77,00.
Proposta de finançament: 30.000 € (29.250,00 Capítol IV/ 750,00 Capítol VII).
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Nº Expedient: ACC016/18/00079.
Entitat: Cooperació i Desenvolupament Sostenible, DESOS Opció Solidària.
Títol del projecte: “Projecte Educatiu pel Dret a l’Alimentació”.
Puntuació: 77,00.
Proposta de finançament: 32.391,91 € (Capítol IV). Minoració de l’import proposat de
subvencionar per ser dels darrers projectes que entren amb la mateixa nota.
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
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Nº Expedient: ACC016/18/00130
Entitat: FundiPau (Fundació per la Pau)
Títol del projecte: “Enfortim Drets, per evitar la necessitat de refugi (2ªedició)”.
Puntuació: 77,00.
Proposta de finançament: 32.391,91 € (Capítol IV). Minoració de l’import proposat de
subvencionar per ser dels darrers projectes que entren amb la mateixa nota.
Requeriment general:
I.
La reformulació del pressupost, la confirmació de la data d’inici i de finalització
del projecte, la matriu de planificació i el cronograma actualitzat d’acord amb els
models normalitzats.
II.
Document d’acceptació de la subvenció, segons model normalitzat.
Requeriment documentació de l’entitat:
I.
Cal presentar els Estatuts de la Fundació adaptats segons estableix la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol,
de modificació de l’anterior. Base 2.1.i Annex 3 de les bases reguladores.

2.2 PROJECTES PROPOSATS DE LA LLISTA DE RESERVA
Nº Expedient: ACC016/18/00044.
Entitat: Fundació Oxfam Intermón.
Títol del projecte: “Ciutadania catalana front les desigualtats. Avançant cap a canvis
econòmics, educatius i socials”.
Puntuació: 76,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00067.
Entitat: Medicus Mundi Mediterrània.
Títol del projecte: “Salut, drets, acció. Gènere i Salut #LaPitjorEpidèmia”.
Puntuació: 76,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00020.
Entitat: Justícia i Pau Barcelona.
Agrupada: Associació La Bretxa.
Títol del projecte: “#ConflictMinerals. L'impacte global de l'explotació minera”.
Puntuació: 74,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00027.
Entitat: Xarxa de Consum Solidari.
Títol del projecte: “Dret a l'Alimentació i consum crític des de la igualtat de gènere Any 2”.
Puntuació: 74,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00032.
Entitat: Associació Red de Solidaridad para la Transformación Social (REDS).
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Títol del projecte: “Cooperació local de banda ampla: enfortiment de les capacitats de
comunicació dels governs locals amb enfocament de drets i perspectiva de gènere”.
Puntuació: 74,50.
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: 74,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00003.
Entitat: CooperAcció.
Títol del projecte: “Cadenes globals de vulneració dels drets econòmics de les dones:
de les grans corporacions a la cura de la vida”.
Puntuació: 74,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00120.
Entitat: Fundació Solidaritat UB.
Títol del projecte: “Art i resiliència pels drets humans de les dones refugiades”.
Puntuació: 74,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00098.
Entitat: AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes.
Títol del projecte: “Sensibilització, Formació, Recerca i Incidència multinivell per
l'exercici de Drets dels Pobles indígenes- VITS - Veus indígenes per la Transformació
social II Fase”.
Puntuació: 73,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00100.
Entitat: Associació Institut de les desigualtats.
Títol del projecte: “Dones lliures d'islamofòbia i racisme en territoris de pau”.
Puntuació: 73,25.
Nº Expedient: ACC016/18/00102.
Entitat: Servei Civil Internacional.
Títol del projecte: “Joves defensores de drets: actuant localment, pensant globalment”.
Puntuació: 72,75.
Nº Expedient: ACC016/18/00082.
Entitat: Veterinarios sin Fronteras – Vetermon.
Títol del projecte: “Dret a l'alimentació sana i adequada versus les falses solucions
verdes, sostenibles i saludables”.
Puntuació: 72,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00030.
Entitat: Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere.
Títol del projecte: “Promoció dels drets a la salut, al benestar i a vides lliures de
violència per a totes. Intercanvis de coneixements entre Palestina i Catalunya”.
Puntuació: 72,50.
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Nº Expedient: ACC016/18/00016.
Entitat: Fundación Privada INDERA.
Títol del projecte: “L'educació afectiu-sexual com a eina per l'exercici dels drets sexuals
i dels drets reproductius”.
Puntuació: 71,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00106.
Entitat: Observatori de drets humans-DESC.
Títol del projecte: “Agendes "glocals" per construir ciutats que sostenen la vida”.
Puntuació: 70,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00053.
Entitat: Fundació Privada Pau i Solidaritat.
Títol del projecte: “Mecanismes de seguiment i control de respecte als DDHH i el medi
ambient en el procés d'internacionalització de Gas Natural, Unilever, Grifols i Nissan”.
Puntuació: 70,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00062.
Entitat: Fundación Vicente Ferrer.
Títol del projecte: “Eines pedagògiques innovadores a l'àmbit de l'educació formal”.
Puntuació: 68,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00046
Entitat: Alba Sud - Investigació i Comunicació per al Desenvolupament
Títol del projecte: “Recerca, educació i incidència per a un turisme inclusiu en l'agenda
global dels ODS”.
Puntuació: 67,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00059.
Entitat: Ruido Photo.
Agrupada: SOS Racisme Catalunya. No es pot presentar el projecte presentat en
agrupació perquè l’entitat agrupada no consta inscrita en el registre d’ONGD gestionat
per l’ACCD o l’AECID (requisits 1.2 i 2.1.a) de l’annex 3). Per tot, es considera a tots els
efectes que el projecte ha estat presentat a títol individual per l’entitat líder.
Títol del projecte: “THE BACKWAY, Recerca, sensibilització i educació sobre la
migració d'Àfrica a Europa”.
Puntuació: 67,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00104.
Entitat: Comitè Català de l’ACNUR, Catalunya amb ACNUR.
Títol del projecte: “Apropa’t a les persones refugiades: escoltar, entendre i sentir”.
Puntuació: 66,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00103.
Entitat: Lliga dels Drets dels Pobles.
Títol del projecte: “Cuidem els pulmons de la Terra: defensem el desenvolupament
sostenible”.
Puntuació: 65,50.
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Nº Expedient: ACC016/18/00026.
Entitat: Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.
Títol del projecte: “Tira pel Dret(s)!: Garantint la sobirania corporal de les dones a
l'espai local, internacional i multilateral”.
Puntuació: 63,75.
Nº Expedient: ACC016/18/00002.
Entitat: AlterNativa3 Fills del Cafè.
Títol del projecte: “Xarxa escoles pel comerç just II”.
Puntuació: 62,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00126.
Entitat: Federació ACAPS.
Títol del projecte: “Sumem pel Sàhara-Trenquem el silenci mediàtic i institucional sobre
el conflicte del Sàhara”.
Puntuació: 62,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00111.
Entitat: Metges del Món.
Títol del projecte: “Impulsant el viure bé mitjançant la reflexió i la participació”.
Puntuació: 60,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00075.
Entitat: Fundació Privada Utopia.
Títol del projecte: “Nahual 2019 - facilitadors/es de la creativitat i la innovació per la
construcció d'una ciutadania creativa”.
Puntuació: 60,00.

2.3 PROJECTES PROPOSATS DE DESESTIMAR PER NO HAVER ASSOLIT
LA PUNTUACIÓ MÍNIMA EXIGIBLE DE 60 PUNTS
Nº Expedient: ACC016/18/00116.
Entitat: Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament.
Títol del projecte: “Diagnosi participativa: La decolonialitat en el desenvolupament:
drets humans, autonomies i autocures”.
Puntuació: 56,00.
Nº Expedient: ACC016/18/00038.
Entitat: Associació de periodisme Fora de Quadre.
Títol del projecte: “Mhamad i Robi, trencant murs entre Palestina i Israel: sensibilitzem,
eduquem i lluitem per la pau”.
Puntuació: 54,25.
Nº Expedient: ACC016/18/00036.
Entitat: Fundació ADSIS.
Títol del projecte: "ImpACT".
Puntuació: 54,00.
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Nº Expedient: ACC016/18/00060.
Entitat: Fundación MUSOL.
Títol del projecte: “Biblioteques Sostenibles: Introducció de l'Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible en els serveis bibliotecaris municipals
catalans”.
Puntuació: 48,50.
Nº Expedient: ACC016/18/00064.
Entitat: Associació IMAGO.
Títol del projecte: “Sensibilització per la promoció, protecció, garantia i exercici dels
drets humans, especialment els drets humans de les dones, de l'aigua i dels col•lectius
dels pobles, que es dediquen a la cura dels béns comuns. Caso Colòmbia”.
Puntuació: 33,50.
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