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EDICTE
Exp. 2018011426 - 13.039.006

La Junta de Govern Local en sessió 15 de juny de 2018 va aprovar la resolució de la
convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament en l’àmbit internacional i projectes d’educació per al
desenvolupament i sensibilització, per l’any 2018, aprovada per acord de la Junta de
Govern Local de 27 de març de 2018, d’acord amb els annexos següents:
Atorgar les subvencions que s'indiquen per als projectes que es relacionen en el
document annex 1, per un import total de cent set mil noranta-sis euros amb vint-i-nou
cèntims (107.096,29 €), dels quals:
a) Vuitanta-nou mil sis-cents cinquanta euros amb vint-i-sis cèntims (89.650,26 €) es
destinen a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2018 730 23120 48000 Subvencions de Solidaritat i
Cooperació (A 2018/14743), a les següents entitats:
1.Entitat: Associació pel desenvolupament del Riu Senegal
NIF: G55005953
Projecte: Construcció del centre de salut de Thillé Boubacar
Import: 9.431,74 €
2.Entitat: Solidaritat, Educació i Desenvolupament - SED
NIF: G80547565
Projecte: Semillero infantil de comunicaciones para la promoción y defensa de los
derechos de la infancia en Sto Domingo Savio II.
Import: 11.490,92 €
3.Entitat: F. Vicente Ferrer
NIF: G09326745
Projecte: Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 81 dones i les
seves famílies en situació de vulnerabilitat de la comunitat rural de Tangaradona,
Anantapus, India
Import: 12.851,20 €
4.Entitat: F. Proide
NIF: G62278981
Projecte: Proposta educativa per a la prevenció de l'embaràs precoç de nenes i
adolescents a instituts d'Educació Secundària de població indígiena a Guatemala
Import: 11.686,32 €

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Publicació: Edicte Resolució
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: HN6FD-V2ETR-2MTZR
Data d'emissió: 20 de junio de 2018 a les 11:55:23
Pàgina 2 de 5

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 19/06/2018 17:31

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3450732 HN6FD-V2ETR-2MTZR 067788813DCE43406E5B4814C34E386924AE3C2A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

5.Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
NIF: G60910528
Projecte: Fortalecimiento de la Universidadd Estatal Amazónica en la implementación
de tecnologías apropiadas para el tratamiento y aprovechamiento productivo y de
desarrollo social con residuos orgànicos en pastaza
Import: 12.287,55 €
6.Entitat: Associació Coumba Kande pel desenvolupament rural, fase 2.
NIF: G55082812
Projecte: Projecte de desenvolupament agrícola a Sinthiang Souma, Senegal
Import: 9.243,84 €
7.Entitat: Dagua, Ong d'ajuda a Colòmbia
NIF: G17941261
Projecte: Dret a l'alimentació, educació i salut per a 40 nenes i nenes de
Buenaventura, Colòmbia
Import: 10.897,21 €
8.Entitat: Associació socioeducativa Nousol
NIF: G17989781
Projecte: Reobertura del centre de dia per nens del carrer de Bobo Dioulasso,
Burquina Faso.
Import: 11.761,48 €
b)Disset mil quatre-cents quaranta-sis euros amb tres cèntims (17.446,03 €) es
destinen a projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2018 730 23120 48000 Subvencions de Solidaritat i
Cooperació (A 2018/14742), a les següents entitats:
1.Entitat: Fundació Privada Utopia
NIF: G17933730
Projecte: Nahual Girona 2018
Import: 3.814,03 €
2.Entitat: Associació Juvenil Siraj per la Cultura i la Creativitat
NIF: G55167837
Projecte: Jornada oberta Iftar
Import: 450,00 €
3.Entitat: Associació Cultural Casumai
NIF: G55091177
Projecte: Fòrum econòmic i cultural CATACASA
Import: 2.810,00 €
4.Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social - Ser.Gi
NIF: G17148693
Projecte: Diversitat i convivència
Import: 4.381,00 €
Aquest pagament, segons el punt 11 de les bases específiques de la convocatòria a
projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, s'efectuarà de la manera
següent:
a) 3.066,70 €, corresponent al primer pagament del 70% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu en el termini màxim de dos mesos a partir de la resolució.
b) 1.314,30 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu a la presentació de la memòria.
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5.Entitat: Solidaritat, Educació i Desenvolupament - SED
NIF: G80547565
Projecte: Pangea, 2.0
Import: 1.900,00 €
Aquest pagament, segons el punt 11 de les bases específiques de la convocatòria a
projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, s'efectuarà de la manera
següent:
a) 1.330,00 €, corresponent al primer pagament del 70% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu en el termini màxim de dos mesos a partir de la resolució.
b) 570,00 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu a la presentació de la memòria.
6.Entitat: Associació Cultural La Nave Va
NIF: G64437429
Projecte: Viu la solidaritat 2018
Import: 4.091,00 €
Aquest pagament, segons el punt 11 de les bases específiques de la convocatòria
aprojectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, s'efectuarà de la
manera següent:
a) 2.863,70 €, corresponent al primer pagament del 70% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu en el termini màxim de dos mesos a partir de la resolució.
b) 1.227,30 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu a la presentació de la memòria.
L'acceptació, justificació i obligacions de les entitats beneficiàries d'aquestes
subvencions es realitzaran d'acord amb les bases de la convocatòria esmentada.
Tercer. Atorgar provisionalment les subvencions que s'indiquen per als projectes que
es relacionen en el document annex 2, per un import total de quaranta-sis mil cinccents quaranta-nou euros amb setanta-un cèntims (46.549,71 €), dels quals:
a)Quaranta mil tres-cents quaranta-nou euros amb setanta-quatre cèntims
(40.349.74€) es destinen a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit
internacional, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2018 730 23120 48000
Subvencions de Solidaritat i Cooperació (A 2018/14743), a les entitats següents:
1.Entitat: Grup Editor de la Revista del Discapacitat
NIF: G17580945
Projecte: Programa integral d’atenció infància amb discapacitat d’Aguacatán
Import: 9.243,84 €
2.Entitat: Fundació Privada Utopia
NIF: G17933730
Projecte: EFCI Dones emprenedores, Guatemala
Import: 9.807,49 €
3.Entitat: Fundació Privada Plataforma Educativa
NIF: G 17425224
Projecte: Infància en risc: Prevenció malnutrició infantil a Guatemala
Import: 9.807,49 €
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4.Entitat: Creu Roja
NIF: Q2866001G
Projecte: Resilència contra la malnutrició a les Zones de Salut de Bagata i Nioki,
mitjançant activitats de seguretat alimentària i diversificació dels mitjans de vida,
República Democràtica del Congo
Import: 11.490,92 €
b)Sis mil cent noranta-nou euros amb noranta-set cèntims (6.199,97 €) es destinen a
projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2018 730 23120 48000 Subvencions de Solidaritat i Cooperació (A
2018/14742), a les entitats següents:
1.Entitat: Associació Valentes i Acompanyades
NIF: G55252159
Projecte: Combatre matrimonis forçats
Import: 2.612,53 €
2.Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
NIF: G60910528
Projecte: Una nova cultura de l’energia és possible (fase XI)
Import: 3.587,44 €
L'atorgament d'aquestes subvencions queda supeditat a la reformulació del pressupost
i a la contrastació de dades que garanteixin el compliment dels criteris establerts a les
bases d'aquesta convocatòria. En cas que no es compleixin, l'atorgament provisional
quedarà sense efecte.
Quart. Atorgar provisionalment les subvencions que s'indiquen per als projectes que es
relacionen en el document annex 3, per un import total de tres mil quatre-cents
quaranta-nou euros (3.449,00 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2018 730
23120 48000 Subvencions de Solidaritat i Cooperació (A 2018/14742).
1.Entitat: Comité Catalá de l'ACNUR
NIF: G62655659
Projecte: Apropa't a les persones refugiades: escoltar, entendre i sentir
Import: 3.449,00 €
Aquest pagament, segons el punt 11 de les bases específiques de la convocatòria a
projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització, s’efectuarà de la manera
següent:
a) 2.414,30 €, corresponent al primer pagament del 70% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu en el termini màxim de dos mesos a partir de la resolució.
b) 1.034,70 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada que
es farà efectiu a la presentació de la memòria.
L'atorgament d'aquestes subvencions queda supeditat a la liquidació dels deutes
pendents de l'entitat. En cas que no es compleixi aquest supòsit, l'atorgament
provisional quedarà sense efecte.
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Cinquè. Atorgar provisionalment les subvencions que s'indiquen per als projectes que
es relacionen en el document annex 4, per un import total de mil tres-cents euros
(1.300,00 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2018 730 23120 48000
Subvencions de Solidaritat i Cooperació (A 2018/14742).
1.Entitat: Associació de Naturalistes de Girona
NIF: G17066184
Projecte: Hub per la transició energètica a les comarques gironines
Import: 1.300,00 €
L'atorgament d'aquestes subvencions queda supeditat a la reformulació del
cronograma i activitats previstes. En cas que no es compleixin, l'atorgament provisional
quedarà sense efecte.
Sisè. No atorgar subvencions als projectes que es relacionen en el document annex 5,
atès que no arriben a al puntuació mínima dels criteris objectius requerits per a
l’atorgament de la subvenció.
1.Entitat: Fundació Talibés
NIF: G55128615
Projecte: Construcció d’una biblioteca una escola a Ndangane, Senegal
Setè. Remetre aquesta resolució a la Base de Dades Nacional de subvencions, de
conformitat amb els articles 18 i 20 de la Lei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vuite. Donar de baixa l'import d'onze mil cent cinc euros (11.105,00 €) amb numero
d’operació A 2018/14742, corresponent a la quantitat reservada i no atorgada i
reintegrar a la partida d'origen.
Girona, 19 de juny de 2018

Marta Madrenas i Mir
L’Alcaldessa
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