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La consellera de Presidència i Esports
M. Rosa Puig Oliver

Instrument provisional de valoració de les persones amb dependència
1. Conceptes
En la valoració de la dependència es consideren les activitats següents
d’autocura i mobilitat, que es conceptualizen, d’acord amb la Classificació
internacional del funcionament, de la discapacitat i de la salut, tal com es detallen a continuació.
Menjar i beure. Dur a terme les tasques i les accions coordinades relacionades amb menjar els aliments servits, dur-los a la boca i consumir-los de manera adequada a la cultura local, tallar o partir el menjar en trossos, obrir botelles
i llaunes, usar coberts. Subjectar el tassó, dur-lo a la boca i beure de manera adequada a la cultura local, mesclar, remenar i servir líquids per beure, beure amb
una ajuda instrumental.
Regular la micció/defecació. Indicar-ne la necessitat, adoptar la postura
adequada, elegir i acudir a un lloc adequat per orinar/defecar, manipular roba
abans i després d’orinar/defecar, i rentar-se després d’orinar/defecar.
Rentar-se. Rentar-se i eixugar-se tot el cos, o parts del cos, utilitzant aigua
i materials o mètodes apropiats per rentar-se i eixugar-se, com ara banyar-se,
dutxar-se, rentar-se les mans i els peus, la cara i els cabells, i eixugar-se amb una
tovallola.
Altres cures corporals. Cura de parts del cos que requereixen un grau d’higiene major que el simple fet de rentar-se i eixugar-se.
Vestir-se. Dur a terme les accions i les tasques coordinades necessàries per
posar-se i llevar-se la roba i el calçat en l’ordre correcte i d’acord amb les condicions climàtiques i socials, com ara posar-se, cordar-se i llevar-se camises,
faldes, bruses, pantalons, roba interior, etc., sabates, botes, sandàlies i sabatilles.
Manteniment de la salut. Tenir cura d’un mateix i ser conscient de les pròpies necessitats, i fer tot el que sigui necessari per tenir cura de la pròpia salut,
tant per reaccionar davant els riscs sobre la salut, com per prevenir malalties,
com ara cercar assistència mèdica, seguir consells mèdics i d’altres professionals de la salut, i evitar riscs.
Transferències corporals. Agrupa les activitats següents:
— Asseure’s: adoptar i abandonar la posició d’assegut, i canviar la posició del cos d’estar assegut a qualsevol altra, com ara posar-se dret o tombar-se.
— Ajeure’s: adoptar i abandonar una posició ajaguda o canviar la posició
del cos de l’horitzontal a qualsevol altra, com posar-se dret o asseure’s.
— Posar-se dret: adoptar i abandonar la posició d’estar dret o canviar la
posició corporal d’estar dret a qualsevol altra posició, com ara ajeure’s o asseure’s.
— Transferir el cos mentre s’està assegut: moure’s, d’assegut, d’un seient
a un altre, en el mateix nivell o en un de diferent, com ara moure’s d’una cadira a un llit.
— Transferir el cos mentre s’està ajagut: moure’s d’ajagut d’un lloc a un
altre en el mateix nivell o en un de diferent, com ara moure’s d’un llit a un altre.
Desplaçar-se dins la llar. Caminar i/o moure’s per dins la casa, dins d’una
habitació, entre habitacions diferents.
Desplaçar-se fora de la llar. Caminar i/o moure’s, a prop o lluny de la casa,
i/o utilitzar mitjans de transport, públics o privats.
Prendre decisions. Capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i les preferències pròpies.
2. Barem
2.1 Barem General

Menjar i beure
Regulació de la micció/ defecació
Rentar-se
Altres cures corporals
Vestir-se
Manteniment de la salut
Transferències corporals

Edat / Puntuació màxima
de 3 a 6 anys
de 7 a 10 anys
29,1
24,2
14,5
NA(1)
NA
NA
12,0

Desplaçar-se dins la llar
Desplaçar-se fora de la llar
Prendre decisions

20,2
NA
NA

13,4
14,3
NA

13,4
14,3
NA

Total punts (màxim)

100

100

100

2.2 Barem per a persones amb discapacitats intel·lectuals i malaltes mentals
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19,3
16,1
9,6
3,2
12,9
3,2
8,0

11 o mes anys
19,3
16,1
9,6
3,2
12,9
3,2
8,0

Edat / Puntuació màxima
de 3 a 6 anys
de 7 a 10 anys

Activitat

11 o mes anys

Menjar i beure
Regulació de la micció/ defecació
Rentar-se
Altres cures corporals
Vestir-se
Manteniment de la salut
Transferències corporals
Desplaçar-se dins la llar
Desplaçar-se dins la llar
Prendre decisions

26,2
21,8
13,0
NA
NA
NA
10,8
18,2
NA
10

17,4
14,5
8,6
2,9
11,6
2,9
7,2
12,1
12,9
10

17,4
14,5
8,6
2,9
11,6
2,9
7,2
12,1
12,9
10

Total punts (màxim)

100

100

100

(1) No aplicable.
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CONSELLERIA D'IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ
Num. 3870
Resolució de la Consellera d’Immigració i Cooperació de 21 de
febrer de 2007, per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament en països empobrits, per als anys 2007 i 2008.
La Direcció General de Cooperació exerceix les funcions relatives a la
cooperació social i a les relacions i la solidaritat amb altres pobles, conforme
amb el que disposa el Decret 14/2005, de 18 d’octubre, del president de les Illes
Balears, per la qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació.
Les subvencions que preveu aquesta Resolució tenen la seva raó de ser en
la necessitat de contribuir a eradicar la pobresa en els països empobrits del món
i, en conseqüència, a millorar les condicions de vida de la població d’aquests
països. Amb aquesta línia de subvencions es facilita la participació de la societat civil de les Illes Balears organitzada en les entitats socials –sense ànim de
lucre– en projectes solidaris. Així mateix, es pretén promoure la conscienciació
de la nostra societat sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament.
Per tot això, a proposta de la directora general de Cooperació, en ús de les
facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, i amb els informes previs del serveis jurídics, de la Direcció General de
Pressuposts i de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dict la següent
RESOLUCIÓ
1.Disposició que estableix les bases reguladores
L’Ordre de la consellera d’Immigració i Cooperació de 30 de març de
2006 (BOIB núm. 52, de 8 d’abril de 2006), modificada per l’Ordre de 15 de
desembre de 2006 (BOIB núm. 180, de 19 de desembre de 2006), per la qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació.
2. Objecte de la subvenció
Poden ser objecte de subvenció projectes de cooperació al desenvolupament que s’executin en països empobrits d’arreu del món, i també d’elaboració
de prospeccions o estudis previs sobre aquests tipus de projectes (vegeu l’annex
1).
3. Import màxim que es destina a la convocatòria i crèdits pressupostaris
als quals s’imputa
3.1 S’assigna un import màxim de 5.200.000 euros (cinc milions doscents mil euros) distribuïts de la manera següent:
Per a l’any 2007 s’assigna un import màxim de 2.600.000 euros (dos
milions sis-cents mil euros) imputables a les partides:
—24301. 134A01.48000.00
1.100.000,00 euros
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1.500.000,00 euros

Per a l’any 2008 s’assigna un import màxim de 2.600.000 euros (dos
milions sis-cents mil euros) imputables a les partides:
—24301. 134A01.48000.00
1.100.000,00 euros
—24301. 134A01.78000.00
1.500.000,00 euros
L’assignació anual és vinculant per l’import total i no per a cada partida.
3.2 Per als projectes de subvencions es preveu una despesa màxima de :
— 550.000 euros per als projectes que es dirigeixin al poble sahrauí.
— 550.000 euros per als projectes que es desenvolupin a la zona mediterrània.
— 4.100.000 euros per als projectes d’arreu del món.
4. Beneficiaris
4.1 Poden ser beneficiaris de les ajudes que s’atorguin en matèria de cooperació al desenvolupament:
a) Les entitats de titularitat privada sense ànim de lucre de les Illes
Balears.
b) Les associacions de l’Estat espanyol que tenen delegació permanent i
activa a les Illes Balears.
c) Les fundacions o altres entitats sense ànim de lucre estatals que tinguin
el seu àmbit d’actuació a les Illes Balears.
4.2 S’han de complir les condicions i els requisits que s’estableixen a l’article 5 de l’Ordre de la consellera d’Immigració i Cooperació de 30 de març de
2006, modificada per l’Ordre de 15 de desembre de 2006, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria d’Immigració
i Cooperació.
5. Presentació de sol·licituds
5.1 Les entitats de titularitat privada interessades que compleixin els
requisits generals que determinen els articles 5.1, 5.6.A i 5.6.B.II de l’Ordre de
30 de març 2006, modificada per l’Ordre de la consellera d’Immigració i
Cooperació de 15 de desembre de 2006 i els específics d’aquesta convocatòria
poden presentar les sol·licituds d’acord amb el model que els facilitarà la
Direcció General de Cooperació i que està disponible a la pàgina web
(http://dgcooper.caib.es).
5.2 Les sol·licituds s’han de presentar en la Conselleria d’Immigració i
Cooperació, en la Direcció General de Cooperació, o bé segons la forma establerta a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Cal adjuntar a la sol·licitud els models I, II i III, i els formularis que facilitarà la Direcció
General de Cooperació i que estan disponibles a la web citada, i tots els documents que exigeix aquesta convocatòria.
5.3 Les sol·licituds es poden presentar els 30 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
5.4 En el cas que la sol·licitud de subvenció sigui denegada o no s’admeti a tràmit, el peticionari podrà retirar tota la documentació presentada en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de notificació de la resolució de denegació de la subvenció.
Si transcorregut aquest termini aquesta no s’ha retirat, s’entendrà que no
vol retirar-la i l’òrgan convocant podrà destruir-la.
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f) En el cas de desplaçament de personal expatriat, s’ha de presentar un
informe que en justifiqui la necessitat.
g) Els estatuts de l’entitat. En el cas d’associacions, han d’estar adaptats a
la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; i en el
cas de fundacions, han d’estar adaptats a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
Fundacions.
h) El codi d’identificació fiscal (CIF).
i) El certificat bancari de les dades del compte corrent de l’entitat on se
sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir.
j) Darrers comptes anuals aprovats pels òrgans directius de l’entitat
sol·licitant, que inclou la memòria comptable, el balanç i el compte de resultats.
Per al cas de les fundacions, és necessari estar al corrent de les obligacions amb
el Protectorat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
k) Qualsevol altra documentació escrita o gràfica que es vulgui aportar
voluntàriament, que avali la bona marxa o execució del projecte finançat.
l) Les associacions de l’Estat espanyol que tenen delegació permanent i
activa a les Illes Balears han de presentar el certificat acreditatiu d’inscripció en
el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior.
6.2 El soci local ha d’aportar:
a) Un certificat expedit per l’organisme oficial competent que acrediti que
l’entitat té personalitat jurídica en el país on radica.
b) Currículum, és a dir, com va sorgir l’entitat, antecedents, trajectòria i
evolució fins a l’actualitat.
c) Un organigrama directiu, amb la relació nominal i de càrrec exercit, i
amb la relació del personal contractat.
d) Els estatuts, que hauran de demostrar estar legalment constituïts.
e) Relació de les activitats realitzades en l’àmbit de la cooperació o sensibilització durant l’any anterior al de la publicació d’aquesta convocatòria, signada pel responsable legal de l’entitat. En el cas que no s’hagi dut a terme cap
activitat en el transcurs del darrer any, s’ha de presentar la darrera memòria
d’activitats realitzades.
f) El document d’identificació de la persona responsable legal.
g) El darrer estat comptable aprovat pels òrgans directius.
h) En el cas que el soci local sigui una Administració pública, s’ha de presentar el certificat de compromís de la seva participació en el projecte.
6.3 Les entitats que hagin presentat en convocatòries anteriors la documentació establerta en els apartats g), h), i), j) i l) del punt 6.1 quedaran exemptes d’adjuntar-Ia a la sol·licitud, si prèviament aporten un certificat acreditatiu
que aquesta documentació no s’ha modificat.
6.4 Les entitats sol·licitants han d’aportar en suport informàtic els formularis dels projectes. Igualment, les entitats que resultin beneficiàries de la subvenció han d’aportar en suport informàtic els informes i les memòries o relacions d’activitats.
6.5 En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors,
s’ha de notificar a la Direcció General de Cooperació qualsevol modificació que
es produeixi durant el període subvencionat fins que no es presenti la justificació final del projecte.
6.6 D’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, si la
sol·licitud de subvenció no compleix els requisits que s’indiquen o no s’hi
inclou la documentació que pertoca, la Direcció General de Cooperació ha de
requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la
mancança o adjunti els documents preceptius, i li ha d’indicar que, si no ho fa,
es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de
dictar-se en els termes que estableix l’article 42 d’aquesta Llei.
7. Obligacions de les entitats beneficiàries

6. Documents que s’han d’aportar
6.1 L’entitat sol·licitant ha d’aportar els documents següents:
a) La sol·licitud, que ha de signar la persona que tingui la representació
legal de l’entitat sol·licitant, i els models I, II i III.
b) El formulari d’identificació de projectes, segons correspongui.
—Per a projectes en els quals se sol·licita una quantitat superior a
30.000,00 euros s’ha d’emplenar el formulari sencer.
—Per a projectes en els quals se sol·licita una quantitat inferior a
30.000,00 euros s’ha d’emplenar la versió simplificada.
c) Per justificar la seva presència efectiva a les Illes Balears, com a mínim
dos anys abans de la publicació d’aquesta convocatòria, s’ha de presentar la
còpia de la inscripció en el registre corresponent.
d) Per justificar que la seu o delegació és activa, és necessària la presentació d’una relació de les activitats realitzades en l’àmbit de la cooperació o sensibilització durant l’any anterior al de la publicació d’aquesta convocatòria, signada pel responsable legal de l’entitat.
e) La darrera memòria aprovada pels òrgans directius de l’entitat.

Són obligacions de les entitats beneficiàries les descrites en l’article 17.1
i 17.2 de l’Ordre de la consellera d’Immigració i Cooperació de 30 de març de
2006, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la
Conselleria d’Immigració i Cooperació.
8. Nombre de projectes i duració
8.1 Les entitats sol·licitants poden presentar un màxim de 4 projectes, distribuïts de la manera següent:
—Per al Sàhara: 4 projectes
—Per a la zona mediterrània: 2 projectes
—Per a la resta del món: 2 projectes
8.2 Els projectes s’han d’iniciar en el termini màxim de dos mesos des que
s’efectuï el pagament de la subvenció. La durada màxima del projecte és de 18
mesos des del seu inici. Es considera que els programes i les accions subvencionades han finalitzat una vegada transcorregut el termini de durada previst,
comptador des de la data en que es comuniqui l’inici del projecte a la Direcció
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General de Cooperació. Els possibles retards en l’execució s’han de justificar en
els informes de seguiment que els beneficiaris han de presentar cada sis mesos
des de l’inici del projecte. Si, en qualsevol moment, la Direcció General de
Cooperació considera injustificats o excessivament llargs aquests retards, pot
concloure el programa o l’acció i exigir l’informe final i la devolució dels fons
no aplicats de la subvenció.

13.2. La determinació de l’import de la subvenció s’estableix puntuant els
projectes d’acord amb els criteris objectius i de preferència de l’annex 1, fins a
un màxim de 100 punts. Els projectes amb més puntuació obtenen més percentatge de subvenció sobre la base de càlcul definida en l’apartat 13.1.

8.3 El retard superior a quatre mesos en la finalitat del projecte s’ha de
comunicar immediatament. La directora general de Cooperació n’ha d’autoritzar o denegar expressament la modificació en un termini màxim de 15 dies.

13.3 Una vegada finalitzada la fase de determinació dels imports de les
subvencions descrites als apartats 13.1 i 13.2, en cas de reformulació, el projecte aprovat per l’Administració podrà modificar-se per ajustar-se al finançament
obtingut. El beneficiari està obligat a mantenir el finançament propi o de tercers
previst inicialment.

9. Pressupost total i import de la subvenció
14. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
9.1 El pressupost total del projecte no pot ser superior a 300.000 euros.
9.2 La quantia màxima que es pot sol·licitar per als projectes no pot superar la quantitat de 150.000 euros.
10. Comissió Avaluadora
10.1 Correspon a la Comissió Avaluadora examinar les sol·licituds presentades i després estendre una acta, que ha de signar el secretari o la secretària,
amb el vistiplau de la presidenta, que servirà de base per elaborar la proposta de
resolució.
10.2 La Comissió Avaluadora està composta per:
a) President: la persona titular de la Direcció General de Cooperació o la
persona en qui delegui.
b) Vocals:
—Dos tècnics/ques de la Direcció General de Cooperació, que ha de
designar la directora general de Cooperació.
—Un funcionari de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació, designat pel seu titular.
—El cap de servei de Codesenvolupament o la persona que aquesta designi.
c) Secretari/ària: una persona —amb veu però sense vot— que ha de
designar la directora general de Cooperació d’entre el personal de la Direcció
General de Cooperació.
10.3 Quan la presidenta ho consideri necessari, podran incorporar-se a la
Comissió —amb veu però sense vot— fins a tres persones assessores amb
coneixements o experiència en matèria de cooperació internacional o en la
matèria objecte del projecte.
11. Aprovació del projecte
Quant a la aprovació del projecte, cal atenir-se al que disposa l’article
10.4, 10.5 i 10.6 de l’Ordre de la consellera d’Immigració i Cooperació de 30
de març de 2006, modificada per l’Ordre 15 de desembre de 2006, per la qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació.
12. Reformulació del projecte
Respecte a la reformulació, cal atenir-se al que disposa l’article 11 de
l’Ordre de la consellera d’Immigració i Cooperació de 30 de març de 2006.
13. Forma d’adjudicació i determinació d’import de les subvencions
13.1. La concessió de la subvenció s’ha de dur a terme pel procediment de
concurs. A aquest efecte, s’entén per concurs el procediment per mitjà del qual
la concessió de les ajudes o subvencions es realitza mitjançant la comparació de
les sol·licituds presentades, a fi d’establir-ne una prelació tenint en compte els
criteris de valoració fixats als apartats 2 i 3 de l’annex 1, fins a obtenir un nombre de punts comprès entre 60 i 100. En qualsevol cas, el repartiment s’ha de fer
de manera que els que tinguin major puntuació rebin un percentatge superior de
subvenció, d’acord amb els límits següents: a 60 punts correspon el 57% de la
quantia sol·licitada i a 84 punts o més el 100%. D’aquesta manera s’han de
repartir les ajudes fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.
Quan la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per a subvencionar
distints projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, per determinar quins
són els projectes que es proposen per obtenir ajuda, es compararan successivament cada un dels apartats següents, i en aquest ordre:
a) La formulació tècnica del projecte
b) Les prioritats geogràfiques i sectorials
c) L’apartat de l’entitat sol·licitant
d) L’apartat de l’entitat local
Es proposarà atorgar l’ajuda al primer que obtingui major puntuació en un
dels apartats esmentats.

14. 1 La iniciació del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, mitjançant la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
14.2 L’òrgan instructor és la Direcció General de Cooperació, que ha de
dur a terme les actuacions a què es refereixen l’article 16 i concordants del Text
refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, i ha d’avaluar d’ofici les sol·licituds, d’acord amb els criteris de valoració i preferència que estableix aquesta Resolució. També haurà de redactar
una proposta de resolució, utilitzant com a base l’acta de la Comissió
Avaluadora.
14.3 La competència per resoldre correspon a la consellera d’Immigració
i Cooperació.
14.4 La resolució de la concessió o denegació de les ajudes s’ha de comunicar individualment a les persones interessades.
15. Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables les descrites a l’article 9 de l’Ordre de
Bases, que es concreten de la manera següent:
15.1 Despeses directes.
Es consideren despeses directes subvencionables les següents:
a) Terrenys o immobles a l’estranger: s’inclou la compra o el lloguer.
b) Construccions i/o reforma d’immobles i infraestructures. Es poden
imputar amb càrrec a aquesta partida les despeses referents a construccions, tant
despeses en personal com en material: plànols i estudis tècnics, materials per a
la construcció, mà d’obra per a la construcció, obres d’accés, instal·lacions d’aigua, elèctriques i sanejament.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
30.000,00 euros, en el cas de cost d’execució d’obra, el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ
a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del
bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables
no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el
prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció .
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha de aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció , s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i l’elecció s’ha de justificar expressament en la
memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
En les despeses imputades a terrenys i construcció d’immobles vinculats
a la intervenció, s’han d’especificar el règim de propietat i la titularitat, aportant
documentació probatòria suficient.
c) Equips, materials i subministraments: es considera equipament l’adquisició i/o arrendament d’elements d’immobilitzat, distints a terrenys i edificis,
afectes a l’activitat subvencionada: maquinària, mobiliari, equips informàtics,
materials didàctics, material sanitari, vehicles, etc. En aquest concepte s’inclouen despeses derivades de l’enviament dels equips.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
12.000,00 euros en el cas de subministrament de béns d’equip o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ
a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del
bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables
no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el
prestin, o tret que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha de aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció , s’ha de fer d’acord amb cri-
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teris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en la memòria
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
d) Personal
Als efectes d’aquesta resolució s’entendrà per:
—Personal local, aquell personal de l’ONG de les Illes o dels seus socis
locals, sotmès a la legislació laboral del país on s’executa la intervenció objecte de subvenció i en què presta els seus serveis, d’acord amb el règim laboral
corresponent a les seves funcions i compliment, i que les seves funcions i tasques estiguin directament relacionades amb la intervenció.
—Personal expatriat, aquell personal espanyol de l’ONG sotmès a la
legislació espanyola, que presta els seus serveis en el país d’execució i les feines del qual es vinculen directament a la intervenció. Es pot sol·licitar un màxim
del 25% de la subvenció sol·licitada en concepte de personal expatriat, tret dels
casos en què els projectes siguin d’assistència tècnica o formació.
En ambdós casos la imputació podrà ser total o parcial en funció de la
dedicació.
Les despeses subvencionables de personal poden incloure salaris, assegurances socials a càrrec de l’entitat del personal afecte a la intervenció, i també
qualsevol altra assegurança que se subscrigui a nom del personal o dels seus
familiars.
També es poden imputar despeses de transport, allotjament i manutenció
del personal local. El cost de personal s’ha de calcular prenent com a base els
salaris locals, diferenciant, si s’escau, entre experts, coordinadors i responsables
de projecte o equip i personal no qualificat.
e) Viatges, allotjaments i dietes. S’inclouen les despeses vinculades a la
mobilitat del personal i població beneficiària necessària per a l’execució de la
intervenció, incloent combustible, assegurances i manteniment de vehicles que
estiguin especialment identificats en la formulació de la intervenció i vinculats
en aquesta. Aquestes despeses no podran superar el 5% de la subvenció sol·licitada.
f) Els fons rotatoris
Són els que es destinen única i exclusivament a la concessió de crèdits
(monetaris o en espècie) als beneficiaris del projecte. Aquests crèdits s’han de
tornar a l’organització local, amb els seus corresponents interessos, per a la concessió de nous crèdits.
L’entitat sol·licitant ha d’aportar un informe que estableixi: objectiu, tipus
(monetari o en espècie), valor global i individualitzat del préstec previst, tipus
d’interès, termini de carència, garanties i altres condicions exigides als beneficiaris, cronograma de devolució, control d’incobrables, ingressos i taxa de
retorn. A l’informe cal incloure les despeses de gestió i d’administració del propi
fons.
En cas que s’obtinguin romanents i que cessi l’activitat, les entitats gestores s’obliguen a reinvertir en projectes d’actuació social els fons existents una
vegada finalitzi l’activitat del fons rotatori.
L’entitat beneficiària ha de presentar informes anuals de la gestió dels fons
a la Direcció General de Cooperació mentre aquests estiguin actius, com també
de la reinversió final a la qual vagin destinats.
g) Funcionament
S’entenen com a despeses de funcionament les vinculades al desenvolupament directe del projecte que no es puguin incloure en un altre concepte, com
per exemple: reparacions, electricitat, aigua, material d’oficina, etc., i també les
despeses bancàries de les transferències monetàries derivades del projecte.
També s’inclouen les despeses financeres, d’assessories jurídiques o
financeres, notarials i registrals, quan siguin indispensables per a l’execució de
la intervenció.
h) Imprevists
La partida d’imprevists es valora en funció dels riscs del projecte, essent
causes imprevistes la inflació i la depreciació monetàries. S’accepta un percentatge màxim del 3% de la subvenció sol·licitada.
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efectuades. En aquest concepte es podrà imputar un màxim del 8% de la subvenció concedida.
La conveniència de les despeses indirectes o administratives es valora
tenint en compte el conjunt del projecte.
15.3 Amortitzacions
15.3.1 Les amortitzacions no poden superar el 30% del cost total del projecte i s’han d’aplicar als fons dels socis locals estrangers. Totes les amortitzacions han d’estar previstes en el formulari inicial del projecte.
Aquestes amortitzacions han de ser objecte de control, d’igual manera que
la resta d’aportacions.
15.3.2 Amortització d’aportacions materials (béns mobles i immobles):
L’ amortització d’aportacions materials s’ha de fer d’acord amb el principi general de valor de mercat, que ha de ser demostrable. En qualsevol cas, s’ha
calcular per unitat de preu/mes, de la manera següent: preu de mercat dividit pel
producte d’anys d’amortització per 12.
15.4 Totes aquestes despeses hauran de ser objecte de justificació amb les
corresponents factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
16. Justificació del projecte aprovat
16.1 A la resolució de concessió de la subvenció s’ha d’establir quin és el
projecte aprovat i se n’ha de justificar el 100%.
16.2 Només es poden imputar despeses realitzades des de l’1 de gener de
l’exercici pressupostari corresponent a la data de publicació de la convocatòria.
16.3 L’entitat beneficiària ha de presentar —en el termini de tres mesos
des de l’acabament del programa o l’acció— una memòria justificativa final que
ha de contenir:
a) Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en el seu conjunt i una avaluació final, d’acord amb el model que facilita la Direcció General
de Cooperació, disponible a la pàgina web (http://dgcooper.caib.es). que ha de
comprendre una relació de tot el procés d’actuació, el grau d’acompliment dels
objectius, els aprenentatges obtinguts i el saldo social i estructural de l’acció.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes,
que ha de contenir:
— El balanç final del pressupost total del projecte aprovat per l’administració, que ha d’establir les despeses que finança el Govern de les Illes Balears,
les que financen altres entitats o administracions públiques o les finançades amb
fons propis.
— L’aportació de la Direcció General de Cooperació o de les entitats
beneficiàries s’ha de justificar mitjançant un compte justificatiu —segons model
facilitat per l’Administració— consistent en una relació numerada de les factures o altres documents de igual valor probatori de curs legal en el país, amb indicació de la quantia en euros i, si s’escau, el justificant del tipus de canvi aplicat.
— Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el
corresponent registre oficial, en el cas d’adquisició de béns immobles.
— L’acreditació de les aportacions d’altres ens que no siguin de l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es pot fer mitjançant certificació del concedent.
— Certificat del màxim responsable de l’entitat beneficiària en què es faci
constar que les factures justificatives corresponen efectivament als pagaments
realitzats i derivats de la finalitat per la qual fou concedida la subvenció.
— Una còpia dels comprovants de transferències realitzades per l’import
subvencionat. A més, s’ha d’acreditar l’abonament d’interessos, ingressos financers o de qualsevol tipus que generi el projecte.
— El document acreditatiu signat pel representant legal de la contrapart
local, d’haver rebut els fons en el país beneficiari.
— L’acreditació de les aportacions fetes a una administració pública o a
les agències que depenen de l’ONU, s’ha de fer d’acord amb l’article 25 de
l’Ordre de Bases de la consellera d’Immigració i Cooperació de 30 de març de
2006, modificada per l’Ordre de la consellera d’Immigració i Cooperació de 15
de desembre de 2006.
— Per justificar les despeses efectuades per a l’execució del projecte s’admetran factures o altres documents d’igual valor probatori a nom del soci local.

15.2 Despeses indirectes o administratives.
Es consideren despeses indirectes o administratives les relatives a la formulació, el control i el seguiment del projecte per part de les entitats sol·licitants. Aquestes despeses s’han d’especificar dins del desglossament pressupostari del projecte i és necessari indicar les que farà el soci local i les que farà l’entitat sol·licitant de la subvenció. Les despeses s’han d’imputar dins del període
d’execució de la intervenció i s’han d’acreditar per part de l’ONG mitjançant
una declaració responsable del representant legal i una relació de les despeses

16.5 En cas que les factures estiguin en un idioma estranger, s’haurà de
presentar un certificat signat pel responsable de l’entitat que acrediti els conceptes i la quantia corresponent.
16.6 Si de la memòria final es desprèn que el cost total definitiu del programa o de l’acció és més reduït que l’import inicialment previst, la consellera
d’Immigració i Cooperació pot reduir la subvenció en la part proporcional a la
reducció del cost total del programa o de l’acció, sense perjudici que sigui d’a-
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plicació l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, sobre el reintegrament de les subvencions.
16.7 Si per causes imputables a l’Administració o per circumstàncies
sobrevingudes o de força major relatives a l’execució del projecte no es poden
justificar les subvencions, es pot sol·licitar una pròrroga mitjançant un document en què se n’expliquin els motius. En aquests casos, i si és procedent, la
persona titular de la Direcció General de Cooperació ha d’autoritzar expressament la pròrroga de la justificació i ha d’indicar la data màxima en què es pot
presentar.
17. Normes de finançament
Les sol·licituds de subvenció poden arribar al 100% del cost total del projecte, però en cap cas superaran la quantitat màxima de 150.000 euros. El percentatge restant s’ha de cofinançar amb fons de la mateixa entitat sol·licitant o
d’altres organismes o institucions, públics o privats, provinents del soci local o
d’institucions del país beneficiari, que s’ha d’especificar en el desglossament
pressupostari.
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potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a
comptar des de la publicació, segons l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o bé, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a
comptar des de la seva publicació. No obstant això, no es pot interposar recurs
contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
La consellera d’Immigració i Cooperació,
Encarnación Juana Pastor Sánchez
Palma, 21 de febrer de 2007
ANNEX 1
Projectes de Cooperació al desenvolupament

18. Condicions generals de pagament
1.Objectius dels projectes
18.1 El pagament de les subvencions es regirà per l’article 18.2 de l’Ordre
de la Consellera d’Immigració i Cooperació de 30 de març de 2006, per la qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació.
18.2 El pagament de les subvencions per import igual o superior a 30.000
euros es durà a terme en dos pagaments, un a cada anualitat. La Direcció
General de Cooperació establirà el pla de finançament de cada projecte i les
quanties anuals per a millor gestió dels fons.
18.3 S’ordenarà el primer pagament una vegada acceptada la subvenció
pel beneficiari.
18.4 El segon pagament, corresponent a 2008, s’ordenarà una vegada el
beneficiari justifiqui l’aplicació del 20% del primer pagament. En cas que no es
presenti aquesta justificació abans del 30 de maig de 2008, es revocaran totes les
quantitats pendents d’abonar, sense perjudici de les sancions en què es pugui
incórrer.

a)Treballar per a un desenvolupament endogen i participatiu, en que les
principals protagonistes siguin les poblacions beneficiàries i les seves organitzacions, per reforçar així el teixit social, tant dels països i de les zones amb les
quals es coopera, com el de les Illes Balears.
b) Incidir especialment en els sectors socials que amb la cooperació poden
assumir els seu propi desenvolupament.
c) Donar suport especialment a les accions que multipliquin els efectes de
desenvolupament generats des de la gestió local.
d) Reforçar el treball de les organitzacions democràtiques locals compromeses amb el desenvolupament de les seves comunitats i amb el respecte als
drets humans.
e)Generar condicions de sostenibilitat ambiental
f)Introduir canvis qualitatius en les condicions de vida dels sectors socials
en risc.
2. Criteris objectius i de preferència per concedir la subvenció
2.1 Criteris relatius al projecte

18.5 Les subvencions per import inferior a 30.000 euros s’abonaran el
2007 en un sol pagament per anticipat.
19. Modificació del projecte
Es consideren modificacions substancials les que suposin una desviació
pressupostària superior al 20% i caldrà comunicar-les immediatament a la directora general de Cooperació perquè n’autoritzi o denegui expressament la modificació en un termini màxim de 15 dies.
20. Responsabilitat
L’entitat beneficiària de la subvenció és l’única responsable davant
l’Administració de la realització de l’activitat que és el fonament de concessió
de la subvenció en la forma i en els termes establerts, com també de la justificació de les despeses derivades de l’execució del projecte.
21. Compatibilitat
D’acord amb l’article 2 de l’Ordre de la consellera d’Immigració i
Cooperació de 30 de març de 2006, modificada per l’Ordre de la consellera
d’Immigració i Cooperació de 15 de desembre de 2006, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria d’Immigració i
Cooperació, les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquesta convocatòria
són compatibles amb les que puguin atorgar altres administracions o entitats
públiques o privades. Quan es tracti de subvencions compatibles, concedides a
un mateix beneficiari per a la mateixa finalitat, l’import no pot ser, en cap cas,
d’una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajudes de la
mateixa administració o d’altres entitats públiques o privades, superi el cost de
l’activitat que el beneficiari ha de realitzar o el valor de la situació objecte de
finançament.
22. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
D’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de regim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, contra
aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs

a) Experiència i capacitat de l’entitat sol·licitant i també la seva presència
efectiva dins la societat de les Illes (14 punts).
b) Experiència i capacitat de la contrapart local, i la seva vinculació amb
la població destinatària (12 punts).
c) Contextualització, antecedents i fonamentació del projecte. Continuïtat
de projectes finançats anteriorment, detall del context social i econòmic, plans
de desenvolupament (10 punts).
d) Població destinatària. Rol en el marc del projecte, accés dels destinataris als serveis i recursos, participació dels destinataris a totes les fases del projecte (10 punts).
e) Definició de l’acció, formulació tècnica. Concreció d’objectius, resultats i activitats. Coherència en la planificació (10 punts).
f) Valoració econòmica del projecte. Pertinència i coherència de la despesa amb els resultats previstos (13 punts).
g) Impacte i viabilitat del projecte. Contribució del projecte al desenvolupament de la zona d’execució. Adequació del projecte als aspectes horitzontals
de la cooperació balear (9 punts).
h) Viabilitat i continuïtat. Viabilitat tècnica, continuïtat una vegada acabat
el projecte, previsió de riscos (7 punts).
i) Seguiment i avaluació. Previsió de recollida d’informació, tècniques de
seguiment, descripció de la metodologia d’avaluació (6 punts).
j) Franges de prioritat (9 punts).
2.2 Es valorarà la formulació tècnica del projecte d’acord amb el formulari de sol·licitud de subvencions de la convocatòria en tots els seus apartats. No
es puntuaran els apartats que no s’emplenin.
3. Prioritats per sectors d’ actuació, geogràfiques i per sectors de població
3.1 Prioritats per sectors d’actuació (valoració màxima : 3 punts)
Franja A (valoració : 3 punts)
a)Atenció a les necessitats socials bàsiques en els àmbits de salut: reforç
dels sistemes d’atenció primària, salut reproductiva i malalties de transmissió,
formació de professionals i infraestructures.
b)Atenció a les necessitats socials bàsiques en els àmbits de l’educació:
alfabetització i educació bàsica, formació de professionals i infraestructures.
c)Millora en la gestió i en l’accés a l’aigua.
d)Potenciació de l’economia social i productiva, especialment dels sectors
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més pobres. Infraestructures productives. Creació i suport a pimes i microempreses.
e)Habitatge digne.
f)Formació professional i ocupacional, i inserció laboral en condicions
dignes.
g)Promoció de la igualtat entre homes i dones.
h)Protecció del medi ambient.
i)Promoció de la participació social, el desenvolupament institucional, la
defensa dels drets humans i la prevenció de conflictes.
Franja B (valoració: 2 punts)

el municipi d’Inca (Mallorca) en règim de compravenda i lloguer.
D’acord amb l’article 11 del Decret 18/2000 d’11 de febrer transcorregut
el termini de presentació de sol·licituds i baremades per part del l’IBAVI, la
Comissió Executiva d’aquest Institut en sessió celebrada en data 12 de febrer de
2007 ha aprovat les llistes provisionals.
De conformitat amb el que estableix l’article 12 del Decret 18/2000 d’11
de febrer, contra l’acord d’aprovació de les llistes provisionals els interessats
podran formular al·legacions davant l’IBAVI en el termini de 15 dies a comptar des de la data de notificació o publicació.
Director Gerent de l’ IBAVI
Segismundo Morey Ramón

a) Producció primària, especialment agrícola.
b) Comerç just i turisme sostenible.
c) Desenvolupament científic i tecnològic: dirigit a augmentar les capacitats locals.

Palma, 14 de febrer de 2007
LISTAS PROVISIONALES
PROMOCION 77.V INCA COMPRAVENTA
LISTA:
(L1)
Menores de 35 años, Máximo 4 Miembros
1 Perceptor: Ingresos entre 9.000 € y 15.000 €,
2 Perceptores: Ingresos entre 14.000 € y 20.000 €,
Nº Viviendas: 14

Franja C (valoració: 1 punt)
Altres activitats que generin desenvolupament humà.
3.2 Prioritats geogràfiques (valoració màxima de 3 punts)
Es poden presentar projectes per executar en qualsevol país empobrit. No
obstant això, es dóna prioritat als projectes de cooperació que es destinin a
aquells països amb els que hi hagi uns vincles històrics, culturals o de proximitat geogràfica, a països emissors de persones immigrades i als que tinguin l’índex de desenvolupament més baix segons els indicadors dels organismes internacionals.

Nº ordre Nº SOLIC.
1
200604460
2
3

200604769
200604612

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

200604621
200604475
200604490
200604585
200604693
200604457
200604467
200604565
200604512
200604505
200604501

15

200604463

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

200604519
200604625
200604670
200604492
200604496
200604476
200604642
200604725
200604753
200604454
200604679
200604527
200604462
200604622
200604678
200604726
634

33
34
35
36

200604530
200604511
200604443
200604556

37

200604624

38

200604614

39

200604584

40

200604500

41

200604515

42
43
44
45
46
47
48
49

200604613
200604631
200604509
200604675
200604637
200604480
2006043916
200604466

Franja A (valoració: 3 punts)
a) Mediterrània: Marroc i territoris palestins
b) Població sahrauí
c) Amèrica Central: El Salvador, Guatemala i Hondures
d) Carib: República Dominicana
e) Amèrica del Sud: Equador, Perú i Bolívia
f)Àfrica subsahariana i occidental: Burundi, Etiòpia, Nigèria i Senegal
g) Àsia: l’Índia
Franja B (valoració: 2 punts)
a) Mediterrània: Algèria i Bòsnia
b) Amèrica Central: Nicaragua
c) Carib: Cuba i Haití
d) Amèrica del Sud: Argentina, Colòmbia, Uruguai i Veneçuela
e) Àfrica subsahariana i occidental: Burkina Faso, República Democràtica
del Congo, Kenya, Moçambic, Níger, Rwanda, Tanzània i zones de refugiats
burundesos.
Franja C (valoració: 1 punt)
Altres països en vies de desenvolupament
3.3 Prioritats per sectors de població (puntuació màxima: 3 punts)
Franja A (valoració: 3 punts)
Els projectes en què les principals destinatàries són les dones, els nins, les
persones discapacitades, els immigrants i la població indígena.
Franja B (2 punts)
Col·lectius de pobresa extrema, vulnerables socialment o en situació d’exclusió social, joventut, persones majors, població refugiada o desplaçada i camperols.
Franja C (valoració: 1 punt)
La resta de la població

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 3286
Llistes provisionals de sol·licitants admesos i exclosos de la promoció de 77 habitatges en el municipi d’Inca en regim de compravenda i lloguer.
L’Institut Balear de l’Habitatge fa públiques les LLISTES PROVISIONALS de sol·licitants admesos i exclosos de la promoció de 77 habitatges en
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Nom
Jaime
Maria Del Carmen
Carlos
Francisco
MªAntonia
Noemi
Maria Magdalena
Ismael
Antonio
Emilia
Ana Maria
Francisca
David
Juan Carlos
Miguel Angel
Gabriel
Nazaret
Rafael Angel
Francisca Del Pilar
Veronica
Yolanda
Javier
Yolanda
Bernardo
Juana
Antonio
Jose Antonio
Antonio
Jaime
Magdalena
Maria Esther
Maria Del Carmen
Ana Maria
Margarita
Jose Andres
Roberto Carlos
Francisca
Vanessa
Monica
Alberto
David
Teresa
Manuela
Juan Manuel
Francisco
Esperanza Maria
Mª Jose
Sebastian
Francisco Jose
Sandra
Juan Jose
Isabel
Mercedes
El Mokhtar
Daniel
Abdelhakim
Zahbib
Luisa
Jorge
Rmoon Dulio

Llinatge
Perello Munar
Campillo Illam
Jeronimo
Valle Extremera
Ruiz Arrom
Salamanca Rueda
Llompart Bas
Garzon Risco
Valverde Martinez
Martin Gazquez
Cifuentes Toledo
Jimenez Terron
Zambrana Molina
Espada Conovas
Moya Fernandez
Horrach Ambrosino
Diaz Pulido
Oliver Torres
Pinadero Escanellas
Cordoba Siria
Farelo Jimenez
Risco Gil
Sanchez Cecilia
Oliver Rubert
Estrany Munar
Rigo Gil
Fernandez Bergas
Salom Lopez
Llobera Billon
Perello Salom
Planas Garcia
Monserrat
Moreno Vallespir
Raja Oliver
Quesada Colindres
Martinez De Los Rios
Borrero Garcia
Gonzalez Hidalgo
Lopez Amaro
Cebreros Morales
Jurado Lopez
Alvarez Perello
Ramos Jimenez
Zureda Garcia
Ruiz Garcia
Segui Forteza
Abril Hervas
Pons Torrens
Prats Jerez
Bozada Gomez
Amoros Martinez
Perez Mateo
Poveda Cortes
Acodad
Sanchez Fernandez
Karroumi
Dagdag
Muñoz Andreu
Izquierdo Fernandez
Gondallier De Tugny

PUNT.
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
3
3
3
3
1
1

