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Interessat/ada Assumpte
FUNDACIO AKWABA
C. LLOBREGAT, 15 BAIXOS 0
08904 – HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
BARCELONA

NA430000040013000008766
03.03.01

C2022-010 Convocatoria Subvencions 
Educació per al Desenvolupament EpD 
2022
SUB22-EpD22

Expedient Document

2022/81-G697_3  
G697_3 Subvencions Concurrència Competitiva-
Concedides per l'Ajuntament

Emissor :  Joventut i Cooperació
Codi :  14175147267371414367 

Signat per:

NOTIFICACIÓ

 
Benvolgut/da,

Us fem avinent que en data 3 de novembre de 2022 el Conseller delegat ha dictat  el següent:
 
  
  
 

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA

I. Antecedents

El Consell Plenari de data 19 de febrer de 2021, va aprovar el Pla Estratègic de 
Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona per al període 2021-2023, en compliment del 
previst en l’article 8 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i de l’article 12 del 
Reglament de la Llei, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

L’Ajuntament de Tarragona estableix subvencions en règim de concurrència que es regulen 
per bases específiques aprovades per l’òrgan competent i publicades, subvencions en 
diversos àmbits, línies i/o programes relacionats amb els objectius generals i específics les 
línies de les quals es descriuen en els annexos del Pla Estratègic de Subvencions. 

Quant als objectius específics que en l’àmbit de la Cooperació s’estableixen en aquest Pla 
Estratègic de Subvencions, s’inclou el de promoure l’educació per al desenvolupament i la 
transformació social entre la ciutadania de Tarragona.

Per acord del Consell Plenari de 25 de gener de 2018, es van aprovar inicialment les bases 
reguladores de les subvencions per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, i 
aprovades amb caràcter definitiu amb la seva publicació en el BOPT núm. 75 de 18 d’abril 
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de 2018. 

Per decret del conseller delegat de Joventut i Cooperació de data 6 de maig de 2022, es 
resol aprovar i obrir la convocatòria per a l’any 2022 que ha de regir l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Tarragona per als projectes d’Educació per al 
Desenvolupament.

Amb data 17 de maig de 2022, s’obre convocatòria per atorgar les subvencions per 
projectes d’Educació per al Desenvolupament, d’un import total màxim de 48.000,00€, 
mitjançant la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona (BOPT), a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (identificació 
BDNS núm. 625979). El termini de presentació de les sol·licituds finalitzava als 30 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT, és a dir, el 
16 de juny. 

La viceintervenció general informa que existeix consignació pressupostària per import de 
48.000,00€ a l’aplicació 04030-23112-48900 “Fons de Cooperació”, amb núm. de referència 
22022002371, núm. d’operació 220220012530, del pressupost municipal de 2022, per la 
convocatòria de subvencions d’Educació per al Desenvolupament (EpD) 2022.

S’han presentat 6 sol·licituds per a projectes d’Educació per al Desenvolupament, totes dins 
del termini establert, segons la relació següent:
Data Num. 

registre
Entitat NIF Projecte Quantia 

projecte
Import 

sol·licitat

14/06/2022 27495 Comitè de Solidaritat Òscar 
Romero

G43518570 Mirades del món-Sensibilització, drets 
de la infància i igualtat de gènere a la 
comunitat educativa a través de l’art

12.500,00 10.000,00

15/06/2022 27629 Assemblea de Cooperació per 
la Pau

G80176845 Joves! Calculem la petjada de 
Carboni?

12.499,48 10.000,00

16/06/2022 27809 Fundació catalana Akwaba G61060588 Comunitats. Relacions sostenibles a 
l’escola i al món.

12.643,41 10.000,00

16/06/2022 27879   Cooperacció G60401312 Experiències vital de dones i identitats 
dissidents en defensa dels drets que 
sostenen la vida a Tarragona

12.504,40 10.000,00

16/06/2022 27955 Associació catalana 
d'Enginyeria Sense Fronteres

G60910528 Mirades ecofeministes per a una 
sobirania energètica, hídrica i 
alimentària a Tarragona i el Sud 
Global

12.500,00 10.000,00

16/06/2022 27995 Cruz Roja Española Q2866001G Nosaltres dones, un panorama global 
de la violència de gènere

11.250,00 9.000,00

    73.897,29 59.000,00

Les entitats es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. L’entitat Comitè de Solidaritat Òscar Romero aporta certificat 
d“Inexistència d’inscripció en el sistema de Seguretat Social”.

Consta a l’expedient l’informe de data 31 d’agost de 2022 del departament Recaptació 
municipal on es manifesta que les entitats sol·licitants es troben al corrent de les seves 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

Consta a l’expedient l’informe de data 9 de setembre de 2022 del departament de Relacions 
ciutadanes en què es manifesta que les entitats sol·licitants es troben inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats.
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Consta a l’expedient l’informe tècnic proposta de concessió i criteris de valoració de la 
subvenció per als projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional per al 2022, 
de data 9 de setembre de 2022.

La comissió d’avaluació dels projectes, en reunió de data 14 de setembre de 2022, ha emès 
proposta d’atorgament de les subvencions, així com els criteris adoptats per emetre la 
proposta.

Amb data 14 de setembre de 2022, l’Assemblea General del Consell municipal de 
Cooperació Internacional i Solidaritat de la ciutat de Tarragona, en sessió ordinària, ha estat 
informada sobre la proposta de repartiment de les subvencions que ha efectuat la comissió 
d’avaluació.

Consta a l’expedient informe de data 20 de setembre de 2022 de la cap de departament de 
Joventut i Cooperació en el sentit que consultada la base de subvencions comptabilitzades 
en l’aplicació comptable municipal, les entitats sol·licitants no tenen cap subvenció pendent 
de justificar fora de termini, i que, atès el caràcter de pagament anticipat de tot l’import de la 
subvenció pel caràcter d’acció humanitària i urgent del projecte, d’acord amb l’article 88.3 
del RLGS, no s’ha incoat cap procediment de reintegrament ni s’ha adoptat cap mesura 
cautelar de retenció de pagaments, que impedeixi el seu atorgament.

Amb data 20 de setembre de 2022, la cap de departament de Joventut i Cooperació emet 
informe sobre l’adequació dels beneficiaris a les Bases i objecte de les subvencions.

Amb data 21 de setembre de 2022, la cap de Servei de Serveis a la Ciutadania emet informe 
en el sentit que el procediment de concessió d’aquestes subvencions, fins al present 
moment, i la proposta d’atorgament, s’ajusten al procediment i  a les determinacions 
contingudes en les Bases reguladores de les subvencions, aprovades per acord de Consell 
Plenari, en data 25 de gener de 2018, així com a les de la convocatòria per a l’any 2022.

Amb data 29 de setembre de 2022 el servei d’Assessorament d’Intervenció i Control Previ 
emet informe favorable de fiscalització de requisits bàsics, de caràcter merament formal i no 
material.

Amb data 14 d’octubre de 2022, amb número 2022014054, el conseller delegat de Joventut i 
Cooperació va dictar resolució provisional, concedint 10 dies hàbils per presentar la 
documentació requerida, les reformulacions dels projectes a qui no s´hagués concedit el 100 
% de l´import demanat, així com les al·legacions que es consideressin oportunes.

Durant el tràmit d’audiència no s’han presentat al·legacions.

Amb data 24 d’octubre de 2022, la secció tècnica de Cooperació ha informat, segons les 
reformulacions presentades, que els import totals dels projectes i els imports concedits per 
l’Ajuntament són:

EXP Entitat CIF Títol del projecte Import Total Import pre-
concedit

308/G697-3 Comitè de 
Solidaritat Òscar 
Romero

G43518570 Mirades del món-Sensibilització, drets de la 
infància i igualtat de gènere a la comunitat 
educativa a través de l’art

10.014,16 6.019,80

309/G697_3 Assemblea de 
Cooperació per la 
Pau

G80176845 Joves! Calculem la petjada de Carboni? 11.533,93 9.165,15
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310/G697_3 Fundació catalana 
Akwaba

G61060588 Comunitats. Relacions sostenibles a l’escola i 
al món

12.643,41 10.000,00

311/G697_3 Associació catalana 
d'Enginyeria Sense 
Fronteres

G60910528 Mirades ecofeministes per a una sobirania 
energètica, hídrica i alimentària a Tarragona i el 
Sud Global

10.064,35 8.051,49

312/G697_3 Cooperacció G60401312 Experiències vital de dones i identitats 
dissidents en defensa dels drets que sostenen 
la vida a Tarragona 

10.917,40 8.668,51

313/G697_3 Cruz Roja Española Q2866001G Nosaltres dones, un panorama global de la 
violència de gènere

7.695,05 6.095,05

62.868,30 48.000,00

Consta a l’expedient l’informe fiscalització de requisits bàsics del servei d’Assessorament 
d’Intervenció i Control Previ.

II. Fonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona

Ordenança de Transparència de l’Ajuntament de Tarragona, publicada al BOPT núm. 2021/05812 de 
28 de juny de 2021

Bases d’Execució del pressupost municipal vigent.

Pla estratègic de subvencions 2021-2024, aprovat per acord del Consell Plenari de 19 de febrer de 
2021

Bases específiques de la convocatòria de subvencions d’educació per al desenvolupament, 
aprovades pel Consell Plenari en data 25 de gener de 2018 i publicades al BOPT núm. 75 
de 18 d’abril de 2018.

Resolucions de la IGAE sobre BDNS: Resolució de 10/12/2015, per la que es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajuts en el Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvenciones; Resolució de 04/12/2015, que regula el procés de 
migració a la nova BDNS, Resolució de 07/12/2015, que regula el procés de registre i 
acreditació d’òrgans i usuaris a la BDNS, Resolució de 09/12/2015, que regula el contingut i 
periodicitat de la informació subministrada a la BDNS, Resolució de 10/12/2015, que regula 
el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al SNPS.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel que es regula la Base de Dades Nacional de 
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.

Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de 
subvencions i ajuts de Catalunya.

Els article 9 i 12 de les bases determinar les competències del conseller delegat en matèria 
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de Cooperació.

Decret de delegació d’Alcaldia 2021/8137 d’1 de juliol de 2021 vigent, modificat pels decrets 
d’Alcaldia posteriors s’estableix en el punt quart, lletra F la delegació de l’Alcalde en favor de 
tots/es els/les consellers/res la signatura de tota la documentació corresponent a la 
convocatòria i atorgament de subvencions, aprovació de convenis de concessió directa de 
subvencions (nominatives i altres), aprovació dels comptes justificatius i inici i resolució de 
reintegraments, de tot tipus de subvencions que facin referència a l’àmbit de la competència 
delegada. En el referit decret d’Alcaldia es delega la competència en matèria de Joventut i 
Cooperació al Sr. Hermán Pinedo i Sánchez, conseller delegat de Patrimoni històrico-artístic, 
Tàrraco Viva, Joventut i Cooperació.

III. Resolució

En conseqüència, el conseller delegat de Joventut i Cooperació adopta la següent 
RESOLUCIO DEFINITIVA:

Primer.- Disposar, amb caràcter definitiu, de la quantitat total de 48.000,00 €.

Segon.- Concedir a les entitats que a continuació es relacionen una subvenció per al 
projecte que per a cadascuna s’indica d’Educació per al Desenvolupament 2022, a càrrec de 
l’aplicació 04030-23112-48900 amb núm. de referència 22022002371 i núm. d’operació 
220220012530, amb un crèdit total de 48.000,00 €, del pressupost municipal vigent:

Entitat CIF Títol Pressupost 
Total

Puntuació Ponderat Import 
concedit

Fundació catalana 
Akwaba

G61060588 Comunitats. Relacions sostenibles 
a l’escola i al món

12.643,41 81,75 100,00 10.000,00

Assemblea de 
Cooperació per la 
Pau

G80176845 Joves! Calculem la petjada de 
Carboni?

11.533,93 76,13 93,12 9.165,15

Cooperacció G60401312 Experiències vital de dones i 
identitats dissidents en defensa dels 
drets que sostenen la vida a 
Tarragona 

10.917,40 72,00 88,07 8.668,51

Associació catalana 
d'Enginyeria Sense 
Fronteres

G60910528 Mirades ecofeministes per a una 
sobirania energètica, hídrica i 
alimentària a Tarragona i el Sud 
Global

10.064,35 66,88 81,80 8.051,49

Cruz Roja Española Q2866001G Nosaltres dones, un panorama 
global de la violència de gènere

7.695,05 56,25 68,81 6.095,05

Comitè de 
Solidaritat Òscar 
Romero

G43518570 Mirades del món-Sensibilització, 
drets de la infància i igualtat de 
gènere a la comunitat educativa a 
través de l’art

10.014,16 50,00 61,16 6.019,80

48.000,00

Tercer. El pagament de les subvencions s'efectuarà segons les previsions econòmiques de 
l'Ajuntament, tenint en compte la naturalesa del projecte, en un únic termini, un cop 
notificada la resolució definitiva de concessió, mitjançant transferència bancària. Donada 
l’especificitat de les entitats beneficiàries, i atesa la naturalesa dels projectes que se 
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subvencionen, l'abonament de la subvenció tindrà caràcter de pagament anticipat.

Quart. Proposar al conseller de Serveis Generals i Govern Obert que efectuï el lliurament de 
les subvencions relacionades al punt 2 de la part resolutiva.

Cinquè. De conformitat amb el que disposa l’article 189.2 del text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aquestes subvencions hauran de ser justificades. Aquesta 
justificació es farà d’acord amb el que disposa l’apartat 17 de les Bases reguladores que les 
regeixen, les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, la Llei General de 
Subvencions i el Reglament que la desenvolupa, i demés normativa concordant.

Sisè. La justificació de la subvenció es realitzarà dins el termini fixat a les Bases d’Execució 
del Pressupost Municipal vigent, que serà equivalent a la durada del projecte d’execució 
(que com a màxim serà d’un any) més tres mesos per a la redacció de les conclusions del 
projecte, a comptar des del moment en què es realitzi l’ingrés de la subvenció.

Setè. Els interessats comunicaran la data d’inici del projecte en el moment de rebre la 
resolució definitiva de la concessió de la subvenció, i en tot cas, es fixarà coma màxim 
l’endemà de la data de rebre el pagament de la subvenció.

Vuitè. Disposar que, als efectes de despeses subvencionables, s’admetrà la data d’inici dels 
projectes, qualsevol moment de l’any 2022, any de la convocatòria.

Novè. Advertir expressament als interessats que els beneficiaris de la present subvenció 
resten subjectes al control financer que s’exercirà per la Intervenció General, al que serà 
aplicable l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Desè. Notificar aquesta resolució als interessats, i comunicar-la al departament de 
Comptabilitat i Pressupostos.

Onzè. Trametre la present resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions, als 
efectes del compliment de l’art. 20, apartat 8è, de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, 
general de subvencions i publicar-la a la seu electrònica.

Dotzè. Significar que aquesta resolució es definitiva en via administrativa i contra la mateixa 
podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva notificació, o 
es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de la data de la seva notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 
112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
jurisdicció contenciosa-administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre 
recurs que estimeu procedent.”

RESOLUCIÓ

El conseller delegat Joventut i Cooperació, que subscriu, RESOL aprovar íntegrament la 
proposta que antecedeix.
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