
 

 
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 2022) 
 
 
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 XGO/917/2022, de 30 de març, 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 2022) (ref. BDNS 
618253). 
 
6. El 29 de juny de 2022 es va reunir 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 2022) i va emetre el corresponent Informe 
de valoració de les sol·licituds presentades. 
 
7. El 4 de juliol de 2022 es va publicar al Tauler electrònic de la Generalitat de 
Catalunya la proposta de Resolució Provisional, de 4 de juliol de 2022, 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 2022). 
 
 
 



 

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 20 de juliol de 2022, la direcció va emetre 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 
2022). 
 
 
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 subvencions per a projectes d'entitats sense afany 
de lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2022), a les següents entitats amb 
els imports indicats: 
 

Número 
Expedient Entitat NIF Projecte Import 

sol·licitat 
Import 

concedit 

ICI018/22/000023 QUEPO SCCL F67133058 
El negoci de les 
migracions: una cultura 
de guerra 

12.000 € 12.000 € 



 

ICI018/22/000022 NOVACT G62083357 

Desvelant la 
privatització de la 
guerra a Ucraïna: 
recerca, comunicació i 
incidència sobre les 
vulneracions de drets 
humans per part 
d'EMSP 

12.000 € 12.000 € 

ICI018/22/000025 Mujer Diáspora G67375915 Mujeres Migrantes 
Constructoras de Paz 12.000 € 12.000 € 

ICI018/22/000026 

Associació 
cultural per a la 
cooperació al 
desenvolupament 
AZAHARA 

G55316921 

Veus Migrants LAB: 
Laboratori pel foment 
de la participació 
política i social de les 
persones migrants a 
Girona 

12.000 € 12.000 € 

ICI018/22/000005 
Cooperativa de 
comunicació 
Crisàlide, SCCL 

F02636249 Cures en la diàspora 6.210 € 6.210 € 

ICI018/22/000006 

Associació HÈLIA 
de suport a les 
dones que 
pateixen 
violència de 
gènere 

G64813595 

Correspondències. 
Intercanvi fotogràfic 
entre dones 
supervivents de 
violències masclistes de 
Barcelona (Catalunya) i 
Nablus (Palestina) 

12.000 € 12.000 € 

ICI018/22/000020 

Associació 
Col·lectiu de 
Periodistes 
Contrast 

G65789802 La comuna siriana, veus 
de la diàspora 10.950 € 10.950 € 

 
 
2.- Denegar la subvenció  per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats 
al foment de la pau (Entitats 2022), a les següents entitats: 
 

Número 
Expedient Entitat NIF Projecte 

ICI018/22/000012 
Associació Centre 
d'Estudis per la Pau JM 
Delàs 

G65298887 

Promovem el moviment per la pau i en 
contra del negoci de la guerra: 
Identifiquem qui produeix armes a 
Catalunya i l’Estat espanyol 

ICI018/22/000007 
aFFaC (Associacions 
Federades de Famílies 
d'Alumnes de Catalunya) 

G08850299 
Infraexposats. Converses entre joves 
per nous imaginaris transformadors 
antiracistes. 

ICI018/22/000009 Plàudite teatre. Espai 
d’arts escèniques G62429592 Teatre: Cultura de Pau 

ICI018/22/000017 

Associació Plataforma 
Mozaika per a la 
Promoció de la Cultura 
Jueva de Catalunya 

G65984056 Tallers Salam Shalom 

ICI018/22/000003 
Fundació Privada 
Universitat Internacional 
de la Pau 

G58741596 EduPau. Noves Propostes per a la 
convivència i la cohesió social     



 

ICI018/22/000010 Resilience Earth SCCL F55279665 Dona, no callis! 

ICI018/22/000013 Associació Cultural La 
Nave Va G64437429 El Viatge inesperat 

ICI018/22/000014 

Associació per a la 
Cooperació al 
Desenvolupament 
KAKOLUM 

G67104091 

Seguretat feminista i construcció de la 
pau per a la reducció de les violències 
masclistes i la garantia dels drets de 
les dones 

ICI018/22/000028 AMICS DE 
RAVENSBRÜCK G64162092 Veus de Ravensbrück i Rostres 

d'Europa 

ICI018/22/000011 FUNDACIÓ PRIVADA 
UTOPIA G17933730 

Projecte Nahual 2022 – Sensibilització 
i Educació pel Desenvolupament a 
Catalunya 

ICI018/22/000016 Fundació Educació 
Solidària G61754362 Comunitats de pau a l'ombra del mur 

Mèxic-EEUU 

ICI018/22/000008 MEDIAM G66293721 Connexions: Democràcia profunda i 
debat intergeneracional 

ICI018/22/000001 Fundació Carta de la Pau 
dirigida a l’ONU G62816889 Eep! Ésser en Pau 

ICI018/22/000018 Fundació Privada 
l'Alternativa G63544647 Construcció d’alternatives al conflicte 

ICI018/22/000004 
ARAE Associació per a la 
promoció de 
l'aprenentatge 

G65397994 La Pau a les teves mans 

ICI018/22/000002 Associació UNESCO per 
al Diàleg Interreligiós G62261995 Foment de la pau a través de les 

creences i conviccions 
ICI018/22/000015 Acció Solidària i Logística G62323118 Relats migrants: causes locals, 

responsabilitat global. 
ICI018/22/000021 Asociación para el 

desarrollo y difusión de 
las buenas prácticas en 
el debate político 

G65240590 Projecte de documental polític 
"Polarizados" 

ICI018/22/000024 Casal dels Infants per a 
l'acció social als barris 

G08828998 Teixint Comunitat 

ICI018/22/000019 Fronteres Invisibles SCCL F16843336 l'Espai dels invisibles 

 
 
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 definitiva d'atorgament de la subvenció (Entitats 2022), 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 

http://www.icip.cat/


 

contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri procedent. 
 
 
Barcelona, (data de la signatura electrònica) 
 
 
 
 
 
 
Xavier Masllorens i Escubós 
President 
ICIP 
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