
 

Resolució per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions 
per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per 
al curs 2017-2018. 
 
Antecedents de fet 
 
1. Resolució EXI/1036/2017, de 5 de maig, per la qual es dona publicitat a un Acord 

de la Junta de Govern mitjançant el qual s'aproven les bases per a projectes de 
participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau. 
 

2. Resolució  EXI/1171/2017, de 5 de maig, per la qual es dona publicitat a un Acord 
de la Junta de Govern mitjançant el qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a 
projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per al curs 
2017-2018 (ref. BDNS 347658) 
 

3. El 14 de setembre de 2017 es realitza la sessió de la Comissió de Selecció de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de participació en 
xarxes i de recerca en promoció de la pau (2017-2018). 

 
4. El 16 de novembre de 2017 es fa pública la proposta de resolució provisional en el 

marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de 
participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per al curs 2017-2018. 

 
5. Totes les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han 

presentat el document d’acceptació de la subvenció i la documentació indicada a 
la resolució provisional en el termini atorgat a aquest efecte. 

 
6. No s’han rebut al·legacions ni documentació en el termini atorgat a l’efecte. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base 15 les bases per a projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau. estableix el següent: 
 

15.1 La resolució de la convocatòria correspon a la persona que determini la 
convocatòria, a proposta de l'òrgan instructor i d'acord amb l'acta de la comissió de 
selecció. 
 
15.2 La resolució, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració que 
preveuen les bases, es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació 
al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.seu.cat) i el lloc web 
de l'ICIP (icip.gencat.cat) en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la 
data de publicació de la convocatòria en el DOGC. 
 
(...) 
 



 

15.3  Les notificacions s'efectuaran mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) i el lloc web de l'ICIP 
(icip.gencat.cat), substitueixen la notificació individual i tenen els mateixos efectes. 
 
15.4 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 des 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 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. 
 
15.5 S'entén acceptada la subvenció si l'entitat proposada com a beneficiària no 
manifesta la renúncia d'una manera expressa en el termini de 15 dies hàbils 
comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la concessió”. 

 
2. La convocatòria d'ajuts per a projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 347658) disposa el següent: 
 

—4 L'òrgan competent per a la tramitació d'aquesta convocatòria és el/la director/a 
de l'ICIP i l'òrgan competent per a la resolució és el/la president/a de l'Institut Català 
Internacional per la Pau. 
 
(...) 
 
La resolució es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al 
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
(tauler.gencat.cat), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al lloc web de 
l'ICIP. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos 
efectes. 
 
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 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. 

 
3. L’article 24.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
disposa que les propostes de resolució provisional i definitiva no generen cap dret en 



 

favor del beneficiari proposat, enfront l’administració mentre no sigui notificada la 
resolució definitiva. 
 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
1r.- 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:  
 
  

Entitat Projecte Import concedit (€) 
Centre d'Estudis per la 
Pau (JM Delàs) 

El cicle econòmic militar a l’abast. Una base de 
dades de referencia per a l’acció per la pau 

8.000,00 

Associació catalana 
d’enginyeria sense 
fronteres 

Defensa de los derechos y llibertades de mujeres 
campesinas e indígenas defensoras de derechos 
sociales y ambientales, en situación de amenaza y 
vulnerabilitat, en contextos de conflictos 
socioambientales en Latinoamerica  

5.000,00 

FundiPau  
(Fundació per la Pau) 

Traducció i difusió del resum de l’anuari SIPRI 2018 7.750,48 

Associació per la Pau i els 
Drets Humans  
(Taula Colòmbia) 

La situación de los defensores y  defensoras de 
derechos humanos en el proceso de 
implementacion de los acuerdos de paz en 
Colombia (anexo especial a la publicacion: 
Colombia tres un año de los acuerdos de paz: retos 
y perspectives) 

8.000,00 

NOVACT Diagnòstic sobre les intervencions existents i les 
millors pràctiques per prevenir totes les formes 
d’extremisme violent a Catalunya 

8.000,00 

 
 
2n.-  Denegar la subvenció per a projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau a les següents entitats, d’acord amb la base reguladora 12.2: 
 
 

Entitat Projecte 

Fundació Catalunya Voluntària Xarxa internacional “Peace BAg for EuroMed Youth”  

Associació de Treballs d'Atenció a les 
Persones (ATAP) 

Caravana musical per la pau 



 

Fundació Futura Local Saviesa catalana per la promoció de la pau 

Ateneu de Tarragona Causa Internacional Cooppel per la Pau 2020 

 
 
4.- Publicar aquesta Resolució al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya (tauler.gencat.cat), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
lloc web de l'ICIP. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els 
mateixos efectes. 

 
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 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 de l’Institut Català Internacional per la Pau 
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