
 

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 (Entitats 2021) 
 
 
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/1134/2020, de 20 de maig, per la qual es dona publicitat a un acord de 
modificació de l'Acord de la Junta de Govern de 19 de març de 2019, 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. 
 
4. Resolució EXI/1085/2021, de 15 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la 
Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, de 23 de març de 2021, de 
modificació de les bases reguladores específiques de subvencions per a projectes 
d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau aprovades mitjançant 
l'Acord de Junta de Govern de 19 de març de 2019. 
 
5. Resolució EXI/1180/2020, de 21 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 2021). 
 
6. El 13 de setembre de 2021 es realitza la sessió de la Comissió de Selecció de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per projectes d'entitats sense afany de 
lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2021) que emès el corresponent Informe de 
valoració de les sol·licituds presentades. 
 
7. El 15 d’octubre de 2021 es publica al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya 
la proposta de resolució provisional 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 
(Entitats 2021).  
 
8. Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions per a projectes 
d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau han presentat el document 
d’acceptació de la subvenció i la documentació indicada a la proposta de resolució 
provisional en el termini indicat a aquest efecte. 
 
9. No s’han rebut al·legacions, ni desistiments, en el termini indicat als efectes. 
 
10. El 23 de novembre de 2020, la direcció emet la 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 (Entitats 2021). 
 



 

 
Fonaments de dret 
 
Primer.- L’apartat 6è 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. 
 
Segon.- La base general 8a 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”. 
 
Tercer.- 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, en concepte de subvenció per a projectes de participació en xarxes i de 
recerca en promoció de la pau (Entitats 2021), a les següents entitats amb els imports 
indicats: 
 

Núm. Expedient Entitat Projecte NIF Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

ICI014/21/000019 Plàudite Teatre - Espai 
d’Arts Escèniques 

Ecofeminisme camí de 
pau G62429592 6.500,00 6.500,00 

ICI014/21/000004 Associació Cultura La 
Nave Va 

Atrepades entre dues 
realitats G64437429 4.200,00 4.200,00 

ICI014/21/000012 

aFFaC (Associació 
Federades de Famílies 
d’Alumnes de 
Catalunya) 

Tallers de fotografia 
crítica. Migracions i cultura 
de pau amb famílies 

G08850299 12.000,00 12.000,00 

ICI014/21/000022 
AMELL (Associació de 
Monitors i Educadors de 
Lleida 

Una actitud i un llenguatge 
de pau G25790742 5.905,00 5.905,00 

ICI014/21/000008 
Associació de dones 
subsaharianes de 
Banyoles Legki Yakaru 

Projectes per fomentar 
una bona convivència al 
barri de la Farga 

G17914284 11.210,00 11.210,00 



 

ICI014/21/000001 Centre d’estudis per la 
Pau JM Delàs 

Aturem l’ús de les armes 
no letals: anàlisi i 
mobilització sobre la 
militarització dels cossos 
de seguretat i policials 

G65298887 12.000,00 12.000,00 

ICI014/21/000017 Fundació Educació 
Solidària 

Comunitats de pau a 
l’ombre del mur Mèxic - 
EEUU 

G61754362 5.044,00 5.044,00 

ICI014/21/000007 
Associació Internacional 
Peace Bureau 
Barcelona 

Enfortim el moviment 
pacifista: noves eines per 
conscienciar sobre la 
cultura de pau i la 
necessitat de la 
desmilitarització a nivell 
mundial 

G67597591 12.000,00 3.141,00 

 
2.- Denegar la subvenció, per a projectes de participació en xarxes i de recerca en 
promoció de la pau (Entitats 2021), a les següents entitats: 
 

Núm. Expedient NIF 
ICI014/21/000006 G62206081 
ICI014/21/000009 G62816889 
ICI014/21/000011 G58741596 
ICI014/21/000020 G08967341 
ICI014/21/000002 G62261995 
ICI014/21/000003 G18860643 
ICI014/21/000010 G60286028 
ICI014/21/000018 G17989781 
ICI014/21/000005 G63015903 
ICI014/21/000013 G17909276 
ICI014/21/000014 G55146195 
ICI014/21/000015 G59437756 
ICI014/21/000016 F67494658 

 
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 
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 

http://www.icip.cat/
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