
 

Resolució definitiva en el marc de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de 
la pau. 
 
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. 
 

2. Resolució EXI/855/2019, de 2 d'abril, 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 específiques de subvencions per a projectes 
d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau. 

 

3. Resolució EXI/1238/2019, de 23 d'abril, 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'obre la convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de 
lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2019) (ref. BDNS 453644). 

 
4. Proposta de resolució definitiva en el marc de la convocatòria per a la concessió de 

subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de 
la pau de 17 de desembre de 2019. 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat sisè de la convocatòria estableix que: 

 
“(...) l'òrgan competent per a la resolució és el/la president/a de l'Institut Català 
Internacional per la Pau. 
 

2. La base específica 4.2 estableix el següent: 
 
“L'import de les subvencions no pot ser inferior a 3.000 euros ni superar en cap cas 
la quantitat de 12.000 euros”. 
 
 

3. La base general 8 disposa el següent: 
 
“8.1 L'òrgan que determinin les bases reguladores específiques o la convocatòria 
resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de publicació de la 
convocatòria en el DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució 
expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
 
8.2 Les notificacions s'efectuaran mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya (tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la 



 

notificació individual i té els mateixos efectes. Les bases reguladores específiques 
podran afegir algun altre mitjà addicional de publicitat”. 
 

4. 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 projectes de 
participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau a les següents entitats:  
 
  

Expedient Entitat NIF sol·licitant Projecte Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

ICI006/19/00016 Connectats, 
SCCL  

F65009813  En Palabras 
[relatos 
migrantes]    

              
9.800,00 €  

              
9.800,00 €  

ICI006/19/00011  Centre Delàs 
d'Estudis per 
la Pau  

G65298887  Apropem el 
cicle econòmic 
militar a les 
campanyes 
del moviment 
per la pau: 
Una base de 
dades 
millorada i 
més accessible  

           
12.000,00 €  

           
12.000,00 €  

ICI006/19/00012  Lliga dels 
Drets dels 
Pobles  

G58267097  Cathy Furaha, 
defensora de 
la pau i DDHH 
a la RD del 
Congo: 
campanya de 
sensibilització 
a Catalunya  

           
12.000,00 €  

           
12.000,00 €  

ICI006/19/00023  Brigades 
Internacionals 
de Pau de 
Catalunya  

G63728646  Mitos y 
realidades 
sobre la 
justicia 
transicional en 
Colombia  

           
10.000,00 €  

           
10.000,00 €  

ICI006/19/00009  FundiPau 
(Fundació per 
la Pau)  

G08967341  Pacifiquem 
les xarxes 
socials    

           
11.644,37 €  

           
11.644,37 €  

TOTAL    55.444,37 € 55.444,37 € 

 



 

 
 
2.- Denegar la subvenció per a projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau a les següents entitats: 
 

Sol·licitud NIF entitat 

ICI006/19/00014 G63721963 

ICI006/19/00006 G63071518 

ICI006/19/00024 G62083357 

ICI006/19/00017 G58144759 

ICI006/19/00028 G60722246 

ICI006/19/00021 G58741596 

ICI006/19/00020 G85730315 

ICI006/19/00003 G58830852 

ICI006/19/00022 G62206081 

ICI006/19/00005 G56043565 

ICI006/19/00002 G95204160 

ICI006/19/00013 G08957318 

ICI006/19/00018 G66610882 

ICI006/19/00031 G64680986 

ICI006/19/00027 G60591310 

ICI006/19/00010 R5800416I 

ICI006/19/00029 G67286732 

ICI006/19/00007 G55316921 

ICI006/19/00030 F66787581 

ICI006/19/00004 G55204242 

ICI006/19/00001 G25825878 

ICI006/19/00008 G62278981 

ICI006/19/00019 G17417361 

ICI006/19/00026 G58886292 

ICI006/19/00025 F67446013 

ICI006/19/00015 G08489742 

 
 
3.- Notificar la present resolució de concessió de subvencions a les entitats interessades 
mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya (tauler.seu.cat) i a la pàgina web de l'ICIP (http://www.icip.cat/). 
 
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 la notificació, o bé recurs 
contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb 
l'article 12.2 de la Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per 

http://www.icip.cat/


 

la Pau, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent 
 
 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
Xavier Masllorens i Escubós 
President 
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