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EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió del 29 de juliol de 2019 va resoldre la convocatòria
de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a projectes en matèria
de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional i projectes d’educació al
desenvolupament i sensibilització, per a l’any 2019, el text de la qual es sotmet a
informació pública per un termini de 15 dies habils.
RESOLDRE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES
DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL I
PROJECTES D’EDUCACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ PER A
L’ANY 2019.

Per acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2019 es va aprovar la
convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al
desenvolupament en l'àmbit internacional i projectes d'educació per al desenvolupament i
sensibilització, per a l'any 2019.
Durant el termini establert s'han presentat els projectes que es relacionen:
Per a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional:
- Entitat: Associació per al desenvolupament del riu Senegal
NIF: G55005953
Projecte: 3a. fase del Projecte d'equipament del centre de salut de Thillé Boubacar.
- Entitat: Solidaridat, Educació i Desenvolupament
NIF: G80547565
Projecte: Un lugar para mi. Espacio de participación, encuentro y esparcimiento escolar y
comunitario para las niñas y niños del barrio La Floresta, Coronel Oviedo.
- Entitat: Fundació Privada Utopia
NIF: G17933730
Projecte: EFCI Dones emprenedores Nauhalá, Guatemala
- Entitat: Fundacio Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Projecte: Cooperació al desenvolupament Guatemala. Millora de la Nutrició infantil del
departament de Totonicapan.
- Entitat: Grup Editor de la Revista del Discapacitat, GERD
NIF: G17580945
Projecte: Programa Integral de Atención Especial para Personas con Discapacidad de
Aguacatán (Guatemala) 2019.
- Entitat: DAGUA
NIF: G17941261
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Projecte: Dret a l'alimentació, educació i salut per a 40 nens i nenes menors de 14 anys
d'escassos recursos i en situació d'orfandat o fills de mares cap de llar, i programes
educatius, de salut i atenció psicològica i de prevenció i apoderament d'infants,
pares/mares de Buenaventura (Colòmbia).
- Entitat: Asociación Nuevos Caminos-Nous Camins
NIF: G08737447
Projecte: Programa de prevención del embarazo adolescente en el distrito municipal de
Barrera, Azua, República Dominicana.
- Entitat: Creu Roja Espanyola a Girona
NIF: Q28866001G
Projecte: Augment de la resilència contra la malnutrició a les Zones de Salut de Bagata i
Nioki, províncies de Kwilu i Mai Ndombe, mitjançant activitats de seguretat alimentària i
diversificació dels mitjans de vida, República Democràtica del Congo.
- Entitat: Fundació Privada Promoció i Desenvolupament. PROIDE
NIF: G62278981
Projecte: Proposta educativa per a la prevenció i atenció de casos de violència contra les
dones a l'Institut Ruk'u'x Na'oj de Guatemana.
- Entitat: Fundació Vicente Ferrer
NIF: G09326745
Projecte: Millorat l'accés i qualitat de l'educació secundària pública promovent l'equitat de
gènere per a col·lectius desfavorits de comunitats rurals de l'àrea de Lepakshi, districte
d'Anantapur, Índia.
- Entitat: Associació de Naturalistes de Girona
NIF: G17066184
Projecte: Taltajpianimet tik ne tunantal: Acompanyament a comunitats del territori
nahuat de El Salvador en la gestió de conflictes socioambientals a El Salvador.
- Entitat: Associació Socioeducativa Nousol
NIF: G17989781
Projecte: Proyecto de la exclusión a la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adolescentes
en situación de vulnerabilidad de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
- Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
NIF: G60910528
Projecte: Identificación de estrategias de intervención futura en cooperación para el
desarrollo que promuevan el empoderamiento comunitario y el sostenimiento de vida y
de los ecosistemas en los Departamentos de Tolima y Cauca, Colombia.
- Entitat: Associació ECCIT
NIF: G55204242
Projecte: Intercanvi i Formació entre professors de Girona i Xauen

Per a projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització:
- Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social. SERGI
NIF: G17148693
Projecte: Diversitat i Convivència. Suport als Centres Educatius en el treball de la
Convivència i la Interculturalitat.
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- Entitat: Fundació Privada Utopia
NIF: G17933730
Projecte: Nahual 2019. Una experiència d'intercanvi entre cultures.
- Entitat: Fundació Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Projecte: Chajinel 2019
- Entitat: Grup Editor de la Revista del Discapacitat, GERD
NIF: G17580945
Projecte: Jornada de reflexió i sensibilització sobre discapacitat i salut mental en l'àmbit
de la cooperació al desenvolupament
- Entitat: Justícia i Pau de Girona
NIF: G17821109
Entitat: UAP, eduquem per la Pau
NIF: G55306401
Projecte: UAP19 Brundibar
- Entitat: Associació la Guerrilla Comunicacional
NIF: G17866120
Projecte: Edicions i presentacions del llibre "Cartes d'un mestre a l'exili".
- Entitat: Associació Valentes i Acompanyades
NIF: G55252159
Projecte: Valentes i Acompanyades
- Entitat: Solidaridat, Educació i Desenvolupament
NIF: G80547565
Projecte: Uneix-te per canviar-ho. Lluitem per sortir de la pobresa extrema i de la fam.
- Entitat: Associació SIRAJ
NIF: G55167837
Projecte: Jornada Oberta "IFTAR" - Visibilitzar i donar a conèixer el ramadà a la
comunitat de Sta. Eugènia i Can Gibert.
- Entitat: Associació Cultural La Nave Va
NIF: G64437429
Projecte: Viu la Solidaritat 2019
- Entitat: Creu Roja Espanyola a Girona
NIF: Q2866001G
Projecte: PROJECTE EpD: La Contribució del Sector privat a l'Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) més la implementació d'aliances per
accelerar el seu assoliment.
- Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
NIF: G60910528
Projecte: Resiliència contra l'extractivisme a Girona i el sud global.
- Entitat: Associació ECCIT
NIF: G55204242
Projecte: Projecte socioeducatiu per potenciar la integració magribina a Girona,

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 7901217

Altres: Edicte català

SIGNATURES

ALTRES DADES

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4578000 D84EE-TGD0V-0RRXA 37CBBB0BA846978AB7DEFAF61DD0C97E301992CE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Codi de verificació CSV: D84EE-TGD0V-0RRXA
Data d'emissió: 22 de agosto de 2019 a les 14:25:32
Pàgina 4 de 8

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 22/08/2019 12:26

La següent entitat va presentar la sol·licitud per a projectes d'educació i sensibilització
fora de termini per problemes informàtics. El termini finalitzava a les 24:00 h del dia 30
de maig i l'entitat després de varis intents va aconseguir presentar a les 00:05 h del dia
31 de maig un primer document i la resta en els minuts següents. Aquesta incidència ha
estat comprovada pel departament d'informàtica de l'Ajuntament, que constata que el dia
30 de maig a l'AOC hi va haver una incidència en la validació de certificats que
provocava errors puntuals, per la qual cosa s'accepta l'esmentada sol·licitud:
- Entitat: Associació Educativa Nousol
NIF: G17989781
Projecte: Projecte de sensibilització musical.
El 28 de juny de 2019 s'ha reunit la Comissió avaluadora del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació, que ha revisat els projectes presentats a la convocatòria i s'ha
elaborat una proposta de distribució.
Vist el disposat als apartats 7 i 8 de les bases 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, que fixen les condicions
bàsiques dels projectes i els criteris per a la valoració de les sol·licituds,
Vista la proposta del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació,
Primer. Resoldre 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 a l'any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 26
d'abril de 2019.
Segon. Atorgar les subvencions que s'indiquen per als projectes que es relacionen a
continuació, per un import total de vuitanta-cinc mil cent vuitanta-set euros amb vint-iquatre cèntims (85.187,24 €) , amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019 730 23120
48000 Subvencions de Solidaritat i Cooperació (A 220190022481), dels quals:
a) Seixanta-un mil cent euros (61.100€) es destinen a projectes de cooperació al
desenvolupament en l'àmbit internacional, a les següents entitats:
1. Entitat: Associació per al desenvolupament del riu Senegal
NIF: G55005953
Projecte: 3a. fase del Projecte d'equipament del centre de salut de Thillé Boubacar.
Import: 9.800,00 €
2.Entitat: Solidaridat, Educació i Desenvolupament
NIF: G80547565
Projecte: Un lugar para mi. Espacio de participación, encuentro y esparcimiento escolar y
comunitario para las niñas y niños del barrio La Floresta, Coronel Oviedo.
Import: 10.200,00 €
3.Entitat: Fundació Privada Utopia
NIF: G17933730
Projecte: EFCI Dones emprenedores Nauhalá, Guatemala
Import: 9.900,00 €
4.Entitat: DAGUA
NIF: G17941261
Projecte: Dret a l'alimentació, educació i salut per a 40 nens i nenes menors de 14 anys
d'escassos recursos i en situació d'orfandat o fills de mares cap de llar, i programes
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educatius, de salut i atenció psicològica i de prevenció i apoderament d'infants,
pares/mares de Buenaventura (Colòmbia).
Import: 14.200,00 €
5.Entitat: Fundació Vicente Ferrer
NIF: G09326745
Projecte: Millorat l'accés i qualitat de l'educació secundària pública promovent l'equitat de
gènere per a col·lectius desfavorits de comunitats rurals de l'àrea de Lepakshi, districte
d'Anantapur, Índia.
Import: 10.200,00 €
6.Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
NIF: G60910528
Projecte: Identificación de estrategias de intervención futura en cooperación para el
desarrollo que promuevan el empoderamiento comunitario y el sostenimiento de vida y
de los ecosistemas en los Departamentos de Tolima y Cauca, Colombia.
Import: 1.500,00 €
7.Entitat: Associació ECCIT
NIF: G55204242
Projecte: Intercanvi i Formació entre professors de Girona i Xauen
Import: 5.300,00 €
b) Vint-i-quatre mil vuitanta-set euros amb vint-i-quatre cèntims (24.087,24 €) es destinen
a projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, a les següents entitats:
1.Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social. SERGI
NIF: G17148693
Projecte: Diversitat i Convivència. Suport als Centres Educatius en el treball de la
Convivència i la Interculturalitat.
Import: 4.000,00 €
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) 2.800,00 €, 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) 1.200,00 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada que es
farà efectiu a la presentació de la memòria.
2.Entitat: Fundació Privada Utopia
NIF: G17933730
Projecte: Nahual 2019. Una experiència d'intercanvi entre cultures.
Import: 3.200,00 €
3.Entitat: Fundació Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Projecte: Chajinel 2019
Import: 3.287,24 €
4.Entitat: Associació Valentes i Acompanyades
NIF: G55252159
Projecte: Valentes i Acompanyades
Import: 1.900,00 €
5.Entitat: Solidaridat, Educació i Desenvolupament
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NIF: G80547565
Projecte: Uneix-te per canviar-ho. Lluitem per sortir de la pobresa extrema i de la fam.
Import: 1.400,00 €
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) 980,00 €, 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) 420,00 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada que es
farà efectiu a la presentació de la memòria.
6.Entitat: Associació SIRAJ
NIF: G55167837
Projecte: Jornada Oberta "IFTAR" - Visibilitzar i donar a conèixer el ramadà a la
comunitat de Sta. Eugènia i Can Gibert.
Import: 800,00 €
7.Entitat: Associació Cultural La Nave Va
NIF: G64437429
Projecte: Viu la Solidaritat 2019
Import: 5.600,00 €
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) 3.920,00 €, 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) 1.680,00 €, corresponent al segon pagament del 30% de la subvenció atorgada que es
farà efectiu a la presentació de la memòria.
8.Entitat: Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
NIF: G60910528
Projecte: Resiliència contra l'extractivisme a Girona i el sud global.
Import: 3.900,00 €
L'acceptació, justificació i obligacions de les entitats beneficiàries d'aquestes
subvencions es realitzaran d'acord amb les bases de la convocatòria esmentada.
Tercer. Ampliar el termini a 10 dies hàbils a partir del dia següent a la recepció de la
notificació de la present resolució, perquè les entitats que es relacionen acreditin que
complien amb els requisits exigits en el període concedit per poder sol•licitar la
subvenció d’acord amb les corresponents bases.
Si s’acrediten els requisits exigits en el termini establert que s’especifiquen s’entendrà
atorgada la subvenció, en cas contrari s’entendrà denegada.
L’import de les esmentades subvencions ascendeix a la quantitat de setanta-sis mil
quatre-cents quaranta-cinc euros (76.445€)amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019
730 23120 48000 Subvencions de Solidaritat i Cooperació (A 220190022481), dels quals:
a) Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional:
1.Entitat: Grup Editor de la Revista del Discapacitat, GERD
NIF: G17580945
Projecte: Programa Integral de Atención Especial para Personas con Discapacidad de
Aguacatán (Guatemala) 2019.
Import: 11.200,00 €
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Requisit exigit: reformulació del pressupost i la contrastació de dades que garanteixin el
compliment dels criteris establerts a les bases d'aquesta convocatòria.
2.Entitat: Fundacio Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Projecte: Cooperació al desenvolupament Guatemala. Millora de la Nutrició infantil del
departament de Totonicapan.
Import: 11.200,00 €
Requisit exigit: reformulació del pressupost i la contrastació de dades que garanteixin el
compliment dels criteris establerts a les bases d'aquesta convocatòria.
3.Entitat: Associació de Naturalistes de Girona
NIF: G17066184
Projecte: Taltajpianimet tik ne tunantal: Acompanyament a comunitats del territori
nahuat de El Salvador en la gestió de conflictes socioambientals a El Salvador.
Import: 12.467,00 €
Requisit exigit: reformulació del pressupost i la contrastació de dades que garanteixin el
compliment dels criteris establerts a les bases d'aquesta convocatòria.
4.Entitat: Creu Roja Espanyola a Girona
NIF: Q2866001G
Projecte: Augment de la resilència contra la malnutrició a les Zones de Salut de Bagata i
Nioki, províncies de Kwilu i Mai Ndombe, mitjançant activitats de seguretat alimentària i
diversificació dels mitjans de vida, República Democràtica del Congo.
Import: 8.600,00 €
Requisits exigits: acreditació d’estar al corrent dels deutes.
5.Entitat: Fundació Privada Promoció i Desenvolupament. PROIDE
NIF: G62278981
Projecte: Proposta educativa per a la prevenció i atenció de casos de violència contra les
dones a l'Institut Ruk'u'x Na'oj de Guatemana.
Import: 11.600,00 €
Requisits exigits: reformulació de l'estratègia de retorn de resultats a Girona.
6.Entitat: Associació Socioeducativa Nousol
NIF: G17989781
Projecte: Proyecto de la exclusión a la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adolescentes
en situación de vulnerabilidad de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
Import: 11.900,00 €
Requisits exigits: reformulació de l'estratègia de retorn de resultats a Girona.
b) Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, a les següents entitats:
1.Entitat: Justícia i Pau de Girona
NIF: G17821109
Projecte: UAP19 Brundibar
Import: 3.950,00 €
Requisit exigit: reformulació del pressupost i la contrastació de dades que garanteixin el
compliment dels criteris establerts a les bases d'aquesta convocatòria.
2.Entitat: Associació la Guerrilla Comunicacional
NIF: G17866120
Projecte: Edicions i presentacions del llibre "Cartes d'un mestre a l'exili".
Import: 1.200,00 €
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Requisit exigit: reformulació del pressupost i la contrastació de dades que garanteixin el
compliment dels criteris establerts a les bases d'aquesta convocatòria.
3.Entitat: Creu Roja Espanyola a Girona
NIF: Q2866001G
Projecte: PROJECTE EpD: La Contribució del Sector privat a l'Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) més la implementació d'aliances per
accelerar el seu assoliment.
Import: 2.528,00 €
Requisits exigits: acreditació d'estar al corrent del deutes.
4.Entitat: Associació Educativa Nousol
NIF: G17989781
Projecte: Projecte de sensibilització musical.
Import: 1.800, 00 €
Requisits exigits: reformulació del cronograma i activitats previstes.
Quart. No atorgar subvenció al projecte que es relaciona a continuació, atès que no
arriba a la puntuació mínima dels criteris objectius requerits per a l'atorgament de la
subvenció.
Entitat: Asociación Nuevos Caminos-Nous Camins
NIF: G08737447
Projecte: Programa de prevención del embarazo adolescente en el distrito municipal de
Barrera, Azua, República Dominicana.
Cinquè. No atorgar subvencions als projectes que es relacionen a continuació, atès que
no compleixen amb les bases de la convocatòria.
1.Entitat: Grup Editor de la Revista del Discapacitat, GERD
NIF: G17580945
Projecte: Jornada de reflexió i sensibilització sobre discapacitat i salut mental en l'àmbit
de la cooperació al desenvolupament
2.Entitat: Associació ECCIT
NIF: G55204242
Projecte: Projecte socioeducatiu per potenciar la integració magribina a Girona
Sisè. Remetre aquesta resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions, de
conformitat amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Setè.- Donar de baixa l'import de set mil vuit-cents seixanta-set euros amb setanta-sis
cèntims (7.867,76 €), amb número d'operació A 220190022481 corresponent a la
quantitat reservada i no atorgada i reintegrar a la partida d'origen.
Girona, 20 d’agost de 2019
L’Alcaldessa

Marta Madrenas i Mir
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