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tunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de setembre de 2008
La directora general de Farmàcia
Rosa Mª Alís Rodríguez

—o—
Num. 17412
Resolució d’inici del procediment per autoritzar cinc noves oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma
Vist l’escrit presentat pels farmacèutics Helena Ventayol Bosch i Pedro
Ventayol Aguiló, pel qual sol·liciten l’autorització de cinc noves oficines de
farmàcia a la zona farmacèutica de Palma, i vista la documentació annexada juntament amb la seva sol·licitud, de conformitat amb el que estableixen els articles
4 i següents del Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el procediment per
a l’autorització de noves oficines de farmàcia, els articles 26 i concordants de la
Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
i el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual atribueix a la Direcció General de Farmàcia de la Conselleria de Salut i Consum la
competència en matèria d’ordenació farmacèutica,
Resolc
1. Acordar l’inici del procediment per autoritzar la instal·lació de cinc
noves oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma.
2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè, d’acord amb el que disposa l’article 8 del Decret 25/1999, de
19 de març, tots els farmacèutics interessats puguin presentar les al·legacions
que estimin adients en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de la
publicació d’aquesta Resolució, tot fent-los saber, a més, que l’expedient es
troba a disposició dels interessats a les dependències de la Direcció General de
Farmàcia de la plaça Espanya, 9-2n, de Palma.
Palma, 16 de setembre de 2008
La directora general de Farmàcia
Rosa Mª Alís Rodríguez

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 17508
Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears de 18 de setembre de 2008 per
la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar
projectes de codesenvolupament per a l’any 2008
De conformitat amb el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 104, de 12 de juliol), la Direcció General de
Cooperació exerceix, entre d’altres, les funcions relatives a la cooperació social
i econòmica de caràcter exterior i les relatives a la solidaritat i al desenvolupament humà dels pobles i els països menys desenvolupats.
L’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB), d’acord amb el Decret 80/2005, de 25 de juliol (BOIB núm. 108, de 2 d’agost), té
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar, i sotmet la seva actuació
a l’ordenament jurídic privat, sense perjudici de la seva submissió al dret administratiu, en aquells supòsits en què la legislació vigent ho disposi. Entre els seus
objectius hi ha executar la política de la conselleria que exerceixi les competències en matèria de cooperació per al desenvolupament i complementar l’actuació de la direcció general competent, amb mesures de foment i ajuda a les
accions per al desenvolupament dels països empobrits que duen a terme els
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agents de la cooperació definits en l’article 29 de la Llei 9/2005, de 21 de juny,
de cooperació per al desenvolupament(BOIB núm. 99, de 30 de juny).
La Llei 9/2005 regula el règim jurídic de la política de cooperació per al
desenvolupament i estableix el conjunt d’actuacions, iniciatives, capacitats i
recursos que l’Administració posa al servei dels pobles més desfavorits, amb la
finalitat de contribuir a l’eradicació de la pobresa, al progrés humà, econòmic i
social i a la defensa dels drets fonamentals de les persones. L’article 17 estableix
que l’activitat de cooperació per al desenvolupament que executa
l’Administració de la Comunitat Autònoma pot articular-se mitjançant qualsevol forma reglada de col·laboració amb altres institucions o entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals. Així mateix, l’activitat de cooperació per al
desenvolupament que duu a terme l’Administració autonòmica inclou, a més de
la que executa directament, la que finança mitjançant l’atorgament de subvencions i la formalització d’altres instruments de col·laboració, a través d’organitzacions no governamentals, dels fons insulars de cooperació o de qualsevol altre
agent de cooperació que preveu aquesta Llei, per executar programes i projectes per al desenvolupament, sempre que tinguin caràcter no lucratiu.
Mitjançant la Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 5 de setembre de 2007 s’assignà a l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears la línia de subvenció de projectes de codesenvolupament en països no desenvolupats, ja que per la seva naturalesa jurídica i
de gestió l’ACIB pot respondre amb rapidesa i flexibilitat en la transferència
dels fons.
El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), estableix
que el procediment de concessió de subvencions l’inicia el titular de la conselleria competent, que, mitjançant una ordre, ha d’establir les bases reguladores
corresponents. La convocatòria posterior s’ha d’aprovar per resolució de l’òrgan
competent i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. L’acte de
convocatòria ha de contenir, com a mínim, els aspectes que estableix l’article
15.2 d’aquesta Decret legislatiu.
En conseqüència, es va publicar 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 (BOIB núm.
52, de 8 d’abril), modificada per l’Ordre de la consellera d’Immigració i
Cooperació de 15 de desembre 2006 (BOIB núm. 180, de 19 de desembre).
El Pla Director de Cooperació (2008-2011) —que ha estat consensuat
amb les entitats, i que han aprovat el Consell de Cooperació, el Consell de
Govern i el Parlament— estableix tot un seguit de prioritats i criteris a l’hora de
distribuir el pressupost destinat a la cooperació al desenvolupament, amb l’objectiu d’evitar la dispersió dels ajuts i fer que la seva incidència sigui més efectiva. El Pla és un full de ruta per a la cooperació balear que vol aportar més
coherència a la política de cooperació del Govern, amb la finalitat de millorar la
qualitat de l’ajuda i que aquesta sigui més eficaç i responsable. Per a l’any 2011,
compromet per primera vegada el 0,7% del pressupost total de l’Administració
autonòmica per a la cooperació.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1.- Aprovar la convocatòria de subvencions per executar projectes de
codesenvolupament per a l’any 2008, que figura a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
2.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— pot
interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat
aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.
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Palma, 18 de setembre de 2008
La presidenta
Fina Santiago Rodríguez
Annex 1
Convocatòria
1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar subvencions a projectes
de codesenvolupament que s’executin tant a l’àmbit territorial de les Illes
Balears com en països empobrits emissors de fluxos migratoris.
1.2. Els projectes de codesenvolupament s’han d’emmarcar en els tipus de
projectes que es defineixen en els annexos 2, 3 i 4, i han d’incloure la contribució dels immigrants en el disseny i l’execució de les accions de codesenvolupament.
Els projectes que es desenvolupin fora del territori espanyol s’han de dur
a terme en zones de procedència de persones immigrades i s’han de realitzar
mitjançant una entitat associada estrangera (soci local), que serà la responsable
d’executar les actuacions. El soci local pot ser una entitat sense ànim de lucre o
una administració pública del país beneficiari.
Es pot incloure una activitat de sensibilització sobre el projecte que pot
consistir en una exposició, conferència, col·loqui, publicació, etc.
1.3. Els projectes que no responguin a aquests requisits quedaran exclosos
de la convocatòria.
1.4. No són objecte d’aquesta convocatòria:
a) Les accions de cooperació per al desenvolupament, de sensibilització o
d’educació per al desenvolupament.
b) Els projectes d’atenció a la població immigrant i la seva inserció a les
Illes Balears.
c) Els projectes que no coincideixin amb el tipus de projectes subvencionables dels annexos 2, 3 i 4.
1.5. Les modalitats que inclou aquesta convocatòria són:
a) Modalitat A. Projectes que es duen a terme a les Illes Balears (annex 2).
b) Modalitat B. Projectes que es duen a terme en països emissors de fluxos migratoris (annex 3).
c) Modalitat C. Prospeccions i estudis per desenvolupar futures accions de
codesenvolupament (annex 4).
2. Finalitat
2.1. La migració és avui un dels fenòmens més importants i complexos en
l’escenari internacional. Recentment, s’ha pres consciència del caràcter indissociable de les migracions i el desenvolupament. Aquesta forma de vincular
migració i desenvolupament implica una nova visió per al maneig de les relacions internacionals en igualtat, consens, coresponsabilitat i complementarietat,
perquè tant els països emissors com els receptors es puguin beneficiar dels fluxos migratoris. El debat s’ha iniciat, i s’ha suscitat un elevat interès d’implantar
polítiques, programes i actuacions dirigits a gestionar de manera positiva la
migració i el desenvolupament.
2.2. En aquest context, sorgeix el concepte de codesenvolupament, com
un nou instrument de desenvolupament; no obstant això, l’originalitat rau en el
fet d’implicar la població immigrant en el codesenvolupament del seus països
d’origen.
2.3. Reconèixer la migració com una oportunitat per al país d’acollida i
per al país d’origen implica:
a) Acceptar que les migracions i el seus protagonistes poden ser factors
fonamentals per al desenvolupament, tant per als països d’origen com per al país
que els acull.
b) Gestionar la migració per la via del desenvolupament dels països implicats.
c) Entendre d’una nova manera les relacions entre països rics i pobres,
entre nord i sud, entre països d’origen i d’acollida.
d) Haver-hi una paritat entre el país d’origen i el de destinació en la qual
ambdós es reconeixen i admeten la necessitat de l’altre per ‘codesenvolupar-se’.
En síntesi, el codesenvolupament tracta d’unir els processos de desenvolupament i fluxos migratoris, de manera que la cooperació entre l’origen i la
destinació tingui els emigrants com a protagonistes i actors del desenvolupament.
2.4. Les subvencions d’aquesta convocatòria tenen la seva raó de ser en la
contribució al codesenvolupament humà en zones de procedència de persones
immigrades. Amb aquesta línea de subvencions es vol potenciar la vinculació de
les comunitats d’immigrants residents a les Illes Balears com a mecanisme de
desenvolupament social i econòmic del seus països i afavoridor de la integració
i de noves relacions amb la societat receptora.
D’aquesta forma, els projectes subvencionables es poden dur a terme tant
a les Illes Balears com en països emissors de fluxos migratoris.
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3. Objectius dels projectes
Els projectes que es presentin han d’incloure aquests objectius:
a) Promoure la participació activa dels ciutadans immigrats estrangers a
les Illes Balears en projectes de codesenvolupament en els seus llocs de procedència.
b) Potenciar el desenvolupament humà en les societats que emetin les
migracions fins a les Illes Balears.
c) Treballar per a un desenvolupament endogen i participatiu, en què les
principals protagonistes siguin les poblacions beneficiàries.
d) Incidir especialment en els sectors socials que amb la cooperació
puguin assumir el seu propi desenvolupament i ser un motor de progrés en el seu
país.
e) Donar suport a les accions que multipliquin els efectes del desenvolupament generats des de la gestió social.
f) Reforçar el treball de les organitzacions democràtiques locals compromeses amb el desenvolupament de les seves comunitats i amb el respecte als
drets humans.
g) Generar condicions de sostenibilitat ambiental.
h) Introduir canvis qualitatius en les condicions de vida dels sectors
socials en risc.
i) Promoure la participació social tant al país receptor com al país d’origen.
4. Import i crèdit pressupostari
S’assigna un import màxim de 300.000,00 euros (tres-cents mil euros)
imputables al pressupost de l’ACIB per al 2008, distribuïts en els capítols
següents:
- Capítol 4: 200.000,00 euros (dos-cents mil euros).
- Capítol 7: 100.000,00 euros (cent mil euros).
5. Presentació de sol·licituds
5.1. Les entitats de titularitat privada interessades que compleixin els
requisits generals que determinen els articles 5.1 i 5.6.A de les bases reguladores i els requisits específics d’aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds d’acord amb el model que els facilitarà l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears i que està disponible al Portal de Cooperació,
a l’adreça <http://portalcooperació.caib.es>.
5.2. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre de l’Agència de
Cooperació de les Illes Balears, o en els llocs que estableix 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.
5.3. S’han d’adjuntar a la sol·licitud les declaracions jurades i els formularis que facilitarà l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears i
que es troben disponibles al web esmentat, i també tots els documents legals que
exigeix aquesta convocatòria. Tota la documentació s’ha de presentar en paper
i en suport informàtic.
5.4. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de 20 dies naturals
comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6. Documentació que s’ha de presentar
6.1. L’entitat sol·licitant ha de presentar la documentació següent:
a) La sol·licitud, d’acord amb el model facilitat per l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears, que ha de signar la persona que
tingui la representació legal de l’entitat, acompanyada dels models 2 i 3.
b) El formulari d’identificació de projectes, segons la modalitat que
correspongui.
c) L’acta de constitució de l’entitat i la inscripció en el registre corresponent, per justificar-ne la presència efectiva a les Illes Balears com a mínim dos
anys abans de la publicació d’aquesta convocatòria.
d) Els estatuts de l’entitat sol·licitant o la norma que els substitueixi.
e) En el cas d’associacions, l’acreditació que s’han adaptat a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
f) En el cas de fundacions, l’acreditació que s’han adaptat a la Llei
50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
g) En el cas d’associacions de l’Estat espanyol que tenen delegació permanent i activa a les Illes Balears, el certificat acreditatiu d’inscripció en el
Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior.
h) La targeta d’identificació fiscal (CIF).
i) Un certificat original de l’entitat financera amb les dades del compte
corrent de l’entitat beneficiària on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir.
j) Els certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributàries
amb la hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social.
k) Qualsevol altra documentació escrita o gràfica que es vulgui aportar
voluntàriament que avali la bona marxa o execució del projecte finançat.
Aquesta documentació s’ha de presentar només en suport informàtic.
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En el cas que el projecte es desenvolupi fora de les Illes Balears, l’entitat
sol·licitant ha de presentar la documentació següent del soci local:
a) Un certificat expedit per l’organisme oficial competent que acrediti que
l’entitat té personalitat jurídica en el país on radica.
b) Un organigrama directiu amb la relació nominal i el càrrec que s’exerceix, i amb la relació del personal contractat.
c) El document d’identificació de la persona responsable legal i el seu
nomenament com a tal.
6.2. No és necessari presentar els documents de l’apartat anterior si ja
s’han presentat en convocatòries anteriors de l’ACIB. En aquest cas, la persona
responsable ha de fer constar aquesta circumstància mitjançant una declaració
en la qual expressi exactament el número d’expedient i el títol del projecte en
què hi ha la documentació.
6.3. En relació amb la documentació que estableixen els apartats anteriors,
s’ha de notificar a l’ACIB qualsevol modificació que es produeixi durant el
període subvencionat fins que no es tanqui l’expedient.
6.4. D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, si la sol·licitud de subvenció no compleix els requisits que s’indiquen o no s’hi inclou la documentació que pertoca, l’ACIB requerirà la persona interessada perquè en el termini de
deu dies hàbils esmeni els defectes de la sol·licitud o aporti els documents preceptius. Si en aquest termini no s’han fet les esmenes corresponents, es considerarà que desisteix de la seva petició, i es dictarà la resolució d’arxivament,
amb la notificació a l’entitat interessada, que determina l’article 71 de la Llei
30/1992.
7. Entitats beneficiàries i requisits
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les entitats que estableix l’article 5 de les bases reguladores.
8. Obligacions de les entitats beneficiàries
Són obligacions de les entitats beneficiàries totes les que disposa l’apartat
1 de l’article 17 de les bases reguladores.
9. Nombre de projectes i durada
9.1. Les entitats sol·licitants poden presentar un màxim de dos projectes,
amb els límits següents:
a) 1 projecte que s’executi a les Illes Balears.
b) 1 projecte que s’executi a països emissors de fluxos migratoris.
c) 1 projecte per a prospeccions i estudis per desenvolupar futures accions
de codesenvolupament.
9.2. Els projectes han d’iniciar-se abans del 31 de desembre de 2008.
9.3. La durada màxima dels projectes de les modalitats A i B és de 12
mesos des que s’iniciïn.
9.4. La durada màxima dels projectes de la modalitat C és de 6 mesos des
que s’iniciïn.
9.5. Es considera que els programes i les accions subvencionades han acabat una vegada transcorregut el termini de durada previst, comptador des de la
data d’inici del projecte que s’hagi comunicat a l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears.
10. Pressupost total i import de la subvenció
10.1. El pressupost total del projecte de les modalitats A i B no pot ser
superior a 50.000,00 euros (cinquanta mil euros) i la quantia màxima que es pot
sol·licitar no pot superar la quantitat de 40.000,00 euros (quaranta mil euros).
10.2. Per a les prospeccions i estudis (modalitat C) el pressupost total del
projecte no pot ser superior a 15.000,00 euros (quinze mil euros) i la quantia
màxima que es pot sol·licitar no pot superar la quantitat de 10.000,00euros (deu
mil euros).
11. Comissió Avaluadora
11.1. Correspon a la Comissió Avaluadora examinar els projectes presentats i estendre una acta que han de signar tots els membres, amb el vistiplau de
la presidenta, i que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.
11.2. La Comissió Avaluadora està composta pels membres següents:
a) Presidenta, la cap de la Unitat Tècnica Economicofinancera de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
b) Vocals:
- Dues persones de l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears o de la Direcció General de Cooperació, que ha de designar el gerent de
l’Agència.
- Un tècnic o un tècnica que ha de designar el director general
d’Immigració.
c) Secretari o secretària: una persona, amb veu però sense vot, que ha de
designar el gerent de l’Agència d’entre el seu personal.
11.3. Quan la presidenta ho consideri necessari, poden incorporar-se a la
Comissió, amb veu i sense vot, fins a tres persones assessores amb coneixements o experiència en matèria de cooperació internacional o en la matèria
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objecte del projecte.
12. Reformulació del projecte
Respecte a la reformulació, cal atenir-se al que disposa l’article 11 de les
bases reguladores.
13. Forma d’adjudicació i determinació de l’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 dels ajuts o les subvencions es fa mitjançant la comparació de les
sol·licituds presentades, a fi d’establir-hi una prelació amb l’aplicació dels criteris de valoració fixats en els annexos 2, 3 i 4 fins a obtenir un nombre de punts
comprès entre 60 i 100. En qualsevol cas, el repartiment s’ha de fer de manera
que les sol·licituds que tinguin més 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% (annex 5). D’aquesta manera
s’han de repartir els ajuts fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària.
13.2. Quan la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per subvencionar diversos projectes que hagin obtingut la mateixa puntuació, per determinar quins són els que es proposen per obtenir ajut s’han de comparar successivament cada un dels apartats següents, per aquest ordre:
a) Per a la modalitat B
- La formulació tècnica del projecte.
- L’apartat de l’entitat sol·licitant.
- L’apartat de l’entitat local.
b) Per a les modalitats A i C
- La formulació tècnica del projecte.
- L’apartat de l’entitat sol·licitant.
Es proposarà atorgar l’ajut a la primera entitat sol·licitant que obtingui
més puntuació en un dels apartats esmentats.
13.3. Una vegada finalitzada la fase de determinació dels imports de les
subvencions, en cas de reformulació, el projecte aprovat per l’Administració pot
modificar-se per ajustar-se al finançament obtingut. L’entitat beneficiària està
obligada a mantenir el finançament propi o de tercers previst inicialment.
14. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
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 d’instrucció és l’Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears, que durà a terme les actuacions que estableix l’article 16 i els concordants del Decret legislatiu 2/2005, i avaluarà d’ofici les sol·licituds, d’acord
amb els criteris de valoració i preferència que estableix aquesta convocatòria.
14.3. La competència per resoldre correspon al gerent de l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears.
14.4. La resolució de la concessió o denegació dels ajuts s’ha de notificar
individualment a les persones interessades.
15. Justificació del projecte aprovat
15.1. En la resolució de concessió de la subvenció s’ha d’establir quin és
el projecte aprovat, del qual l’entitat beneficiària n’ha de justificar el 100 %
davant l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. La justificació s’ha de documentar i ha de tenir la forma de compte justificatiu de la despesa efectuada. La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari, en el qual s’han d’incloure, sota la responsabilitat del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública.
Totes les factures o documents originals justificatius de la despesa que
s’imputin a la subvenció de l’ACIB han de dur un segell d’acord amb el model
que figura en el web, en el qual s’han de fer constar el nom de l’entitat sol·licitant de la subvenció, el títol del projecte subvencionat, l’any de la convocatòria
i la referència a l’Agencia de Cooperació Internacional de les Illes Balears. En
el cas d’imputar-s’hi només un percentatge o part de la factura, s’ha d’indicar
aquest fet. Aquest segell no és necessari quan les factures o els documents originals de la despesa quedin dins de l’expedient administratiu que justifica la
subvenció de l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
15.2. La data de totes les factures o els documents justificatius de la despesa que s’imputin a la subvenció de l’Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears ha d’estar compresa dins el termini d’execució real del projecte. En el cas que el projecte ja s’hagi iniciat, s’hi poden imputar despeses des de
l’1 de gener de 2008.
15.3. L’entitat beneficiària ha de presentar cada tres mesos des de l’inici
del projecte la informació periòdica de l’execució del projecte subvencionat, i
els informes tècnics i econòmics de seguiment cada tres mesos des de l’inici del
projecte en el cas de la modalitat C, i cada sis mesos en el cas de les modalitats
A i B.
15.4. L’entitat beneficiària ha de presentar, en el termini màxim de tres
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mesos des que acabi el 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 l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears, disponible al web del Portal de
Cooperació (<http:/portalcooperació.caib.es>), que ha comprendre una relació
de tot el procés d’actuació, el grau de compliment dels objectius, els aprenentatges obtinguts i el saldo social i estructural de l’acció.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que
s’han dut a terme, que ha d’incloure:
- El balanç final del pressupost total aprovat per l’Administració, que ha
de contenir les despeses finançades pel Govern de les Illes Balears, aquelles
finançades per altres entitats o administracions públiques i aquelles finançades
amb fons propis.
- El compte justificatiu —segons el model disponible al web del Portal de
Cooperació (<http:/portalcooperació.caib.es>)—, consistent en una relació
numerada de les factures, detallada per conceptes i amb indicació de la quantia
en euros. S’hi han d’adjuntar totes les factures o documents equivalents.
- Un certificat del responsable legal de l’entitat beneficiària en què es faci
constar que les factures justificatives que s’adjunten corresponen efectivament
als pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció.
15.5. En el cas que les factures estiguin en un idioma estranger, s’han de
presentar traduïdes.
15.6. Si de la memòria final es desprèn que el cost total definitiu del programa o de l’acció és més reduït amb relació a l’import inicialment previst,
l’ACIB pot reduir la subvenció a la part proporcional a la reducció del cost total
del programa o de l’acció, sense perjudici que sigui d’aplicació l’article 44 del
Decret legislatiu 2/2005 sobre el reintegrament de les subvencions.
15.7. 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, ha de sol·licitar-se una pròrroga mitjançant un document en el qual se n’expliquin els motius, sempre abans que acabi el termini de
presentació. En aquests casos, l’Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears autoritzarà o denegarà expressament la pròrroga de la justificació
i, si s’escau, indicarà la data límit en què podrà presentar-se.
16. Modificacions del projecte
16.1. S’ha de comunicar immediatament a l’ACIB qualsevol eventualitat
que alteri o dificulti el desenvolupament del projecte subvencionat, i quan se’n
puguin derivar retards en l’execució o pugui afectar el cost total del programa o
acció.
16.2. És necessari sol·licitar l’autorització prèvia i expressa de l’Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears per fer qualsevol modificació
del programa o de l’acció que se subvencioni. Les sol·licituds de modificació
han de ser motivades, s’han de formular immediatament després de l’aparició de
les circumstàncies que les justifiquin i s’han d’especificar les repercussions tècniques o pressupostàries que impliquin.
17. Compatibilitat
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquesta convocatòria són
compatibles amb les que atorguin 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 podrà ser, en cap cas, d’una
quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajuts de la mateixa
administració o d’altres entitats públiques o privades, superi el cost de l’activitat que el beneficiari ha de dur a terme o el valor de la situació objecte de finançament.
18. Condicions generals de pagament
Les sol·licituds de subvenció poden arribar al 100 % del cost total del projecte, però en cap cas poden superar la quantia màxima de 40.000,00 euros (quaranta mil euros) en el cas de projectes que corresponguin a les modalitats A i B,
i la quantia màxima de 10.000,00 euros (deu mil euros) en el cas de projectes
que corresponguin a la modalitat C.
El percentatge restant ha de cofinançar-se 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, cosa que s’ha d’especificar en el
desglossament pressupostari.
19. 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 la concessió de la subvenció en la forma i en els termes establerts, com també de justificar les despeses que es deriven de l’execució del projecte.
20. Drets de propietat intel·lectual
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20.1. Les entitats beneficiàries de les subvencions han de compartir amb
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, si s’escau, els drets
d’explotació sobre l’obra resultant del projecte subvencionat, especialment els
de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que poden
exercir en concurrència amb la mateixa entitat beneficiària. Sense perjudici d’això, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, modificat per la Llei 23/2006,
de 7 de juliol, s’ha de fer constar l’autoria dels treballs integrants de l’obra.
20.2. Les entitats beneficiàries han de facilitar a l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, si n’hi ha, una mostra del material audiovisual
relatiu al projecte subvencionat amb una breu descripció del contingut.
Annex 2
Modalitat A. Projectes de codesenvolupament a les Illes Balears
1. Finalitat
La finalitat principal dels projectes que es facin a les Illes Balears ha de
ser:
a) La capacitació i l’apoderament de les associacions d’immigrants i de
les entitats que treballen conjuntament per a la inserció de persones immigrades,
com també la cooperació amb el seus països de procedència.
b) La sensibilització ciutadana que reforci el coneixement del codesenvolupament.
2. Tipus de projectes subvencionables
a) Projectes de capacitació i formació per al desenvolupament que permetin a la població immigrada afavorir la seva participació activa en els processos
de desenvolupament i enfortiment de les seves comunitats i països d’origen.
b) Projectes que permetin impulsar accions de sensibilització amb la finalitat d’implicar les persones immigrades en el desenvolupament dels seus països
d’origen, com també donar-ne a conèixer la situació social, econòmica i cultural.
c) Projectes orientats a enfortir el teixit social i l’apoderament de les associacions d’immigrants amb la finalitat de potenciar futures actuacions de codesenvolupament.
3. Criteris de valoració
a) Experiència i capacitat de l’entitat sol·licitant per desenvolupar el projecte i la seva presència activa en la societat de les Illes Balears (màxim 26
punts):
- Experiència en projectes de sensibilització (de 0 a 3 punts).
- Experiència en projectes de codesenvolupament (de 0 a 3 punts).
- Experiència en projectes de cooperació (de 0 a 3 punts).
- Experiència en projectes d’inserció social d’immigrants (de 0 a 3 punts).
- Col·laboració entre l’entitat sol·licitant i associacions d’immigrants per
a la realització del projecte (de 0 a 12 punts): l’entitat presenta el projecte conjuntament amb una o diverses associacions d’immigrants (de 0 a 5 punts); participació dels immigrants en la realització del projecte (de 0 a 2 punts); participació tècnica d’immigrants en la realització del projecte (de 0 a 3 punts); l’entitat ha treballat en xarxa amb associacions d’immigrants o altres entitats (de 0
a 2 punts).
- Incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit institucional (de 0 a
2 punts).
b) Contextualització i fonamentació del projecte (màxim 17 punts):
- Es descriu clarament la lògica d’intervenció de l’acció (de 0 a 4 punts).
- El projecte inclou la perspectiva de gènere (de 0 a 2 punts).
- Es justifica de manera fonamentada l’enfocament de codesenvolupament (de 0 a 4 punts).
- Hi ha una descripció clara de les raons i les necessitats que motivaren
l’elaboració del projecte i els aspectes sobre els quals es desitja incidir (de 0 a 5
punts).
- Hi participen entitats i persones expertes relacionades amb el contingut
del projecte (de 0 a 2 punts).
c) Definició de la població participant (màxim 14 punts):
- Es defineixen qualitativa i quantitativament els destinataris directes i
indirectes del projecte (de 0 a 3 punts).
- Hi consten els criteris de selecció i cobertura poblacional i territorial (de
0 a 4 punts).
- El projecte té una dimensió participativa en la qual s’involucren els destinataris del projecte (de 0 a 4 punts).
- El projecte s’adequa a les necessitats i les característiques socioculturals
dels participants en el projecte (de 0 a 3 punts).
d) Definició de l’acció, formulació tècnica. Definició dels objectius, les
metes i les activitats. Coherència i planificació temporal (màxim 12 punts):
- El projecte està descrit amb un pla de treball coherent, delimitant amb
claredat tots els elements (objectius, resultats, activitats) (de 0 a 5 punts).
- Les activitats previstes i els recursos necessaris per dur-les a terme es
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defineixen de forma clara i són pertinents per aconseguir els resultats esperats
(de 0 a 5 punts).
- La planificació temporal de les accions és coherent (de 0 a 2 punts).
e) Valoració econòmica del projecte. Pressupost desglossat que ha de
incloure els tipus de despeses. Grau de pertinència i coherència de la despesa
amb els resultats i les activitats previstes. Recursos humans i tècnics (màxim 12
punts):
- El pressupost està distribuït i desglossat d’una manera clara i detallada
(de 0 a 3 punts).
- Les partides pressupostàries són coherents amb els objectius i les activitats del projecte (de 0 a 5 punts).
- És un pressupost realista i les partides no estan sobrevalorades (de 0 a 3
punts).
- Hi consta el confinançament d’altres entitats (de 0 a 1 punt).
f) Difusió. Definició de les estratègies i accions de difusió del projecte
(màxim 4 punts).
g) Viabilitat i continuïtat (màxim 9 punts):
- Viabilitat econòmica i tècnica del projecte (de 0 a 4 punts).
- Accions de manteniment una vegada finalitzada la subvenció (de 0 a 3
punts).
- Descripció realista dels riscs i les formes d’afrontar-los (de 0 a 2 punts).
h) Seguiment i avaluació (màxim 6 punts):
- Definició de la metodologia i de la participació de la població destinatària en el seguiment (de 0 a 3 punts).
- Definició de la metodologia i de la participació de la població destinatària en l’avaluació (de 0 a 3 punts).
4. Despeses subvencionables
4.1 Es consideren despeses directes subvencionables les següents:
a) Locals: lloguer de sales o espais per dur a terme el projecte.
b) Personal: s’hi inclouen les despeses del personal necessari per al funcionament del projecte, sempre que es refereixi a la coordinació i realització
d’aquest.
En concepte de gratificació al personal que imparteixi tallers o qualsevol
altre tipus d’activitat informativa o formativa que estableix el projecte, només
pot sol·licitar-se a l’ACIB un màxim de 30 euros bruts per hora d’activitat. La
gratificació ha de ser proporcionada al tipus de treball que s’hagi de fer. Aquesta
quantia inclou les despeses de preparació i avaluació.
c) Equips, material fungible i subministraments: s’hi inclouen el lloguer i
el transport de materials, equipaments i subministraments de diversos suports
(bibliogràfic, audiovisual, magnètic, etc.), i també el material fungible necessari per dur a terme les activitats previstes.
d) Contractacions de serveis: despeses de contractacions de serveis a persones físiques o jurídiques, serveis i personal extern necessari per a treballs
específics, sempre que se’n consideri justificada la necessitat.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de
18.000,00 euros (divuit mil euros) per concepte en el cas de subministrament de
béns d’equip o prestacions de serveis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, l’entitat beneficiària ha 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 lliurament del bé, malgrat que per les característiques
especials de les despeses subvencionables no s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha de presentar amb la justificació o, si s’escau, amb la sol·licitud de la subvenció, s’ha de
fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i se n’ha de justificar expressament l’elecció en la memòria quan no correspongui a la proposta econòmica
més avantatjosa.
e) Disseny i elaboració: elaboració dels continguts, transcripció, disseny i
maquetació dels texts.
f) Publicació i edició: impressió i producció del material segons els diferents suports (imprès, audiovisual, sonor, informàtic).
g) Difusió: despeses d’enviament, distribució, publicitat i propaganda
específiques del projecte.
h) Viatges, estades i dietes: són les despeses derivades de la realització de
viatges, allotjament i manutenció de les persones que sigui oportú convidar per
participar en alguna de les activitats del projecte.
i) Imprevists: partida pressupostària prevista per a les despeses que s’hagin generat al llarg del projecte per causes alienes a l’organització i als responsables. En tot cas, han de tenir relació amb les hipòtesis previstes en l’apartat de
riscs. És necessari detallar i justificar la inclusió de les despeses en aquesta partida, que no poden superar el 3 % de la subvenció concedida.
La conveniència de les despeses directes es valorarà tenint en compte el
conjunt del projecte.
4.2. Es consideren despeses indirectes subvencionables les de funcionament i seguiment de l’entitat sol·licitant (les administratives, les relatives a la
formulació i al seguiment i les derivades de les avaluacions internes). Aquestes
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despeses han d’especificar-se en el desglossament pressupostari. Les despeses
s’han d’imputar dins el període d’execució del projecte i les entitats beneficiàries les han d’acreditar documentalment o mitjançant una declaració responsable del representant legal de l’entitat.
A aquest concepte pot imputar-se un màxim del 6 % del pressupost aprovat de la subvenció concedida.
La conveniència de les despeses indirectes o administratives es valorarà
tenint en compte el conjunt del projecte.
Annex 3
Modalitat B. Projectes de codesenvolupament en països emissors de fluxos
migratoris
1. Finalitat
L’objecte principal d’aquests projectes ha de ser el desenvolupament
social i econòmic de les zones emissores de persones immigrades.
2. Tipus de projectes subvencionables
a) Projectes orientats a crear oportunitats de formació i ocupació per a les
persones residents a les àrees d’origen de les migracions, especialment per als
joves i les dones.
b) Projectes que facilitin la formació de petites empreses i la concessió de
microcrèdits o instruments similars en els països d’origen, amb la finalitat
d’augmentar les fonts d’enriquiment i millora del benestar dels ciutadans.
c) Iniciatives encaminades a posar en funcionament, consolidar o desenvolupar activitats de producció, comercialització, distribució o consum de béns
en les quals participin les persones radicades a les zones d’origen dels immigrants residents a les Balears, aprofitant els vincles familiars, econòmics i
socials que les migracions creen entre origen i destinació.
d) Projectes que propiciïn el desenvolupament local i comunitari en els
municipis d’origen dels col·lectius d’immigrants.
e) Projectes que permetin una canalització segura, adequada i eficaç de les
remeses, mitjançant la capacitació i l’adquisició de competències per part dels
emissors i receptors per afavorir processos de desenvolupament a les seves
comunitats d’origen.
f) Iniciatives d’acompanyament del retorn voluntari, assistit, sostenible i
segur dels immigrants residents a les Illes Balears als seus països d’origen, mitjançant activitats d’orientació, formació, assessorament tècnic o empresarial i
suport a l’experiència de reassentament.
g) Projectes que incloguin orientació psicosocial, juridicoadministrativa i
sociolaboral amb i per a les persones residents en zones preferents d’emigració
cap a les Illes Balears, amb la finalitat que l’emigració o el retorn no es converteixen en un procés traumàtic.
3. Criteris objectius i de preferència per concedir la subvenció
a) Experiència i capacitat de l’entitat sol·licitant, mecanismes de coordinació i col·laboració en matèria de codesenvolupament (màxim 23 punts):
- Experiència en projectes de cooperació i sensibilització (de 0 a 3 punts).
- Experiència en projectes de codesenvolupament (de 0 a 3 punts).
- Col·laboració entre l’entitat sol·licitant i associacions d’immigrants per
dur a terme el projecte (de 0 a 12 punts): l’entitat presenta el projecte conjuntament amb una o diverses associacions d’immigrants (de 0 a 5 punts); participació dels immigrants en les decisions i les responsabilitats del projecte (de 0 a 2
punts); participació tècnica d’immigrants en la realització del projecte (de 0 a 3
punts); l’entitat ha treballat en xarxa amb associacions d’immigrants o altres
entitats (de 0 a 2 punts).
- Experiència prèvia amb el soci local (de 0 a 3 punts).
- Incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit institucional (de 0 a
2 punts).
b) Capacitat del soci local que ha d’executar el projecte, i la seva vinculació amb la població destinatària i l’entitat sol·licitant (màxim 12 punts):
- Experiència en projectes de codesenvolupament o migracions (de 0 a 3
punts).
- Experiència en projectes de desenvolupament local i comunitari (de 0 a
2 punts).
- Experiència en el sector social del projecte (de 0 a 2 punts).
- Consolidació de l’entitat local i les relacions amb els destinataris (de 0 a
3 punts).
- Incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit institucional (de 0 a
2 punts).
c) Contextualització i fonamentació del projecte (màxim 14 punts):
- Descripció clara de la lògica d’intervenció del projecte (de 0 a 3 punts).
- Justificació fonamentada de l’enfocament de desenvolupament: identificació dels fluxos migratoris dels països d’origen cap a les Illes Balears i la seva
vinculació amb el projecte (de 0 a 5 punts).
- Descripció dels factors sobre els quals es desitja incidir, amb informació
de les fonts d’informació utilitzades. Descripció clara de les raons i les necessi-
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tats que varen motivar l’elaboració projecte (de 0 a 4 punts).
- Descripció del context social, polític i econòmic en l’àmbit de desenvolupament del projecte (de 0 a 2 punts).
d) Definició de l’acció, formulació tècnica. Definició dels objectius, les
metes i les activitats. Coherència i planificació temporal (màxim 13 punts):
- El projecte està descrit amb un pla de treball coherent, delimitant-ne amb
claredat tots els elements (objectius, resultats, activitats) (de 0 a 5 punts).
- Les activitats previstes i els recursos necessaris per dur-les a terme estan
definides de forma clara i són pertinents per aconseguir els resultats (de 0 a 4
punts).
- La planificació temporal de les accions és coherent (de 0 a 2 punts).
- Es preveu dur a terme alguna activitat de sensibilització complementària al projecte (de 0 a 2 punts).
e) Població destinatària (màxim 11 punts):
- Definició dels destinataris directes i indirectes. Descripció de les característiques sociodemogràfiques i familiars dels participants (de 0 a 3 punts).
- Criteris de selecció i cobertura poblacional (de 0 a 3 punts).
- Participació de la població destinatària en totes les fases del projecte (de
0 a 3 punts).
- Contribució dels immigrants en el disseny i l’execució de les accions de
codesenvolupament (de 0 a 2 punts).
f) Valoració econòmica del projecte. Pressupost desglossat que inclou els
tipus de despeses. Grau de pertinència i coherència de la despesa amb resultats
i activitats previstes (màxim 10 punts):
- El pressupost esta distribuït i desglossat d’una manera clara i detallada
(de 0 a 3 punts).
- Les partides pressupostades són coherents amb els objectius i les activitats del projecte (de 0 a 4 punts).
- És un pressupost realista i les partides no estan sobrevalorades (de 0 a 2
punts).
- Hi consta el cofinançament d’altres entitats (de 0 a 1 punt).
g) Adequació del projecte a les prioritats transversals de la cooperació
balear. El projecte inclou perspectiva de gènere, sostenibilitat ambiental, defensa dels drets humans, participació democràtica i enfortiment del teixit social
(màxim 5 punts).
h) Viabilitat econòmica i tècnica del projecte (màxim 8 punts):
- Viabilitat econòmica, tècnica i política del projecte (de 0 a 4 punts).
- Accions de manteniment una vegada finalitzada la subvenció (de 0 a 2
punts).
- Descripció realista dels riscs i les formes d’afrontar-los (de 0 a 2 punts).
i) Seguiment i avaluació (màxim 4 punts):
- Definició de la metodologia en el seguiment (de 0 a 2 punts).
- Definició de la metodologia en l’avaluació (de 0 a 2 punts).
4. Despeses subvencionables
4.1 Són despeses directes subvencionables les següents:
a) Terrenys i immobles a l’estranger: s’hi inclou la compra o el lloguer.
b) Construccions i reformes d’immobles i infraestructures.
- Poden imputar-se amb càrrec a aquesta partida les despeses referents a
construccions, tant despeses de personal com de material: plànols i estudis tècnics, materials per a la construcció, mà d’obra per a la construcció, obres d’accés i instal·lacions d’aigua, elèctriques i de sanejament.
- En les despeses imputades a terrenys i construcció d’immobles vinculats
a la intervenció, s’ha d’especificar el règim de propietat i la titularitat, i se n’ha
d’aportar la documentació probatòria suficient.
- En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual
es va concedir la subvenció pel temps mínim que s’estableix a les bases de
aquesta convocatòria, que és superior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles
en un registre públic, i superior a dos anys per a la resta.
c) Equips, materials i subministraments
- Es considera equipament l’adquisició o l’arrendament d’elements d’immobilitzat, distints a terrenys i edificis, destinats 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
18.000,00 euros (divuit mil euros) per concepte en el cas de subministraments
de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari ha 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, tret 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 d’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 se n’ha de justificar expressament
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l’elecció en la memòria quan no correspongui a la proposta econòmica més
avantatjosa.
d) Personal. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per:
- Personal local: el personal sotmès a la legislació laboral del país on s’executa la intervenció que és l’objecte de la subvenció i on presta els serveis, d’acord amb el règim laboral corresponent a les seves funcions i compliment, les
funcions i les tasques del qual estan directament relacionades amb la intervenció.
- Personal expatriat: el personal de les entitats beneficiàries sotmès a la
legislació espanyola que presta els serveis en el país d’execució i els treballs del
qual es vinculen directament a la intervenció. Pot sol·licitar-se un màxim del 15
% de la subvenció concedida en concepte de personal expatriat, excepte en els
casos en què els projectes siguin d’assistència tècnica o formació.
En ambdós casos la imputació pot ser total o parcial d’acord amb la dedicació. Les despeses subvencionables de personal poden incloure salaris, assegurances socials a càrrec de l’entitat del personal destinant a la intervenció, i
també qualsevol altra assegurança que se subscrigui a nom del personal o del
seus familiars.
També poden imputar-se despeses de transport, allotjament i manutenció
del personal local. El cost de personal local s’ha de calcular prenent com a base
els salaris locals, i diferenciant, si s’escau, entre experts, coordinadors i responsables de projecte o equip i personal no qualificat.
e) Viatges, allotjament i dietes: s’hi inclouen les despeses vinculades a la
mobilitat del personal i la població beneficiària necessària per executar la intervenció, incloent-hi combustible, assegurances i manteniment de vehicles que
estiguin especialment identificats en la formulació de la intervenció i que estiguin vinculats a aquesta. Aquestes despeses no poden superar el 5 % de la subvenció concedida.
f) Els fons rotatoris: són els que es destinen únicament i exclusiva a la
concessió de crèdits (monetaris o en espècie) als beneficiaris del projecte.
Aquests crèdits han de tornar-se a l’organització local, amb els interessos corresponents, per poder concedir nous crèdits.
L’entitat sol·licitant ha de presentar un informe en què constin: l’objectiu,
el tipus de préstec (monetari o en espècie), el valor global i individualitzat del
préstec previst, el tipus d’interès, el període de carència, les garanties i altres
condicions exigides als beneficiaris, el cronograma de devolució, el control
d’incobrables, els ingressos i la taxa de retorn. S’hi han d’incloure les despeses
de gestió i d’administració del fons.
En cas que s’obtinguin romanents i que cessi l’activitat, les entitats gestores s’obliguen a reinvertir els fons existents en projectes d’actuació social una
vegada que acabi l’activitat del fons rotatori.
L’entitat beneficiària ha de presentar informes anuals de la gestió dels fons
a l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears mentre estiguin
actius, i també de la reinversió final a la qual es destinin.
g) Funcionament: s’entenen per despeses de funcionament les vinculades
al desenvolupament directe del projecte que no puguin incloure’s en un altre
concepte (com ara reparacions, electricitat, aigua, material d’oficina, etc.) i
també les despeses bancàries de les transferències monetàries derivades del projecte. També s’hi inclouen les despeses financeres, d’assessoria jurídica o financera, notarials i registrals, quan siguin indispensables per executar la intervenció.
h) Imprevists: la partida d’imprevists es valora segons els riscs del projecte, i són causes imprevistes la inflació i la depreciació monetària. S’accepta
un percentatge màxim del 3 % de la subvenció concedida.
La conveniència de les despeses directes es valorarà tenint en compte el
conjunt del projecte.
4.2. Es consideren despeses indirectes o administratives les relatives a la
reformulació, el control i el seguiment del projecte per part de les entitats
sol·licitants. Aquestes despeses han d’especificar-se dins el desglossament pressupostari del projecte i és necessari indicar les que ha de fer el soci local i les
que ha de fer l’entitat sol·licitant de la subvenció. Les despeses han d’imputarse dins el període d’execució de la intervenció i les entitats beneficiàries les han
d’acreditar mitjançant una declaració responsable del representant legal i una
relació de despeses efectuades.
En aquest concepte pot imputar-se un màxim del 8 % de les despeses
directes de la subvenció concedida.
La conveniència de les despeses indirectes o administratives es valorarà
tenint en compte el conjunt del projecte.
Annex 4
Modalitat C. Prospeccions i estudis per desenvolupar futures accions de codesenvolupament
1. Finalitat
Les prospeccions i els estudis han de servir de base per dissenyar futures
accions de codesenvolupament.
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2. Requisits
Els projectes han de complir aquests requisits:
a) Poden participar en la prospecció un màxim de tres persones per projecte.
b) En el cas que la prospecció o estudi inclogui un viatge al país objecte
d’estudi, la durada mínima del desplaçament ha de ser de 10 dies i la màxima,
de 30 dies.
c) S’ha de presentar el currículum de les persones que hagin de participar
en la prospecció o estudi.
d) L’entitat sol·licitant ha de presentar el producte o document final en el
qual es basa el resultat de la prospecció o estudi.
3. Criteris objectius i de preferència per concedir la subvenció
a) Experiència de l’entitat sol·licitant per desenvolupar el projecte i la
seva presència activa en la societat de les Illes Balears (màxim 21 punts):
- Experiència en projectes de cooperació (de 0 a 3 punts).
- Experiència en projectes de codesenvolupament (de 0 a 3 punts).
- Col·laboració entre l’entitat sol·licitant i associacions d’immigrants per
a la realització del projecte (de 0 a 13 punts): l’entitat presenta el projecte conjuntament amb alguna associació o col·lectiu d’immigrants (de 0 a 5 punts); participen en la prospecció o estudi immigrants residents a les Illes Balears (de 0 a
3 punts); participen en la prospecció o estudi persones del país on es farà l’acció (de 0 a 3 punts); l’entitat ha treballat en xarxa amb associacions d’immigrants o altres entitats (de 0 a 2 punts).
- Incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit institucional (de 0 a
2 punts).
b) Motivació i justificació fonamentada de la prospecció o estudi (màxim
8 punts):
- Descripció clara i coherent de les activitats que s’han desenvolupat per
arribar a definir el projecte (de 0 a 2 punts).
- Descripció de les raons i les necessitats que motivaren l’elaboració del
projecte (de 0 a 2 punts).
- Descripció coherent de la idoneïtat del projecte i dels factors sobre els
quals es desitja incidir (de 0 a 4 punts).
c) Descripció de l’acció (màxim 18 punts):
- Descripció coherent de la prospecció o estudi amb indicació clara de
l’objecte de l’avaluació, les persones que hi participaran i els recursos que s’utilitzaran (de 0 a 5 punts).
- Es descriu de manera clara la lògica d’intervenció de l’acció i s’inclouen
la metodologia i les tècniques que s’utilitzaran (de 0 a 5 punts).
- Les activitats estan definides d’una manera clara i són pertinents per
aconseguir els resultats. Hi ha una planificació temporal coherent (de 0 a 5
punts).
- Es preveu fer una activitat de sensibilització complementària al projecte
(de 0 a 3 punts).
d) Pertinència de la prospecció o estudi i contextualització del projecte
(màxim 13 punts):
- Es descriu de manera clara la metodologia que s’utilitzarà per atendre els
problemes i les necessitats de la població destinatària (de 0 a 2 punts).
- S’hi inclouen accions amb perspectiva de gènere (de 0 a 2 punts).
- Es tenen en compte les polítiques de codesenvolupament al país i zona
on es desenvoluparà l’acció. S’hi inclouen les fonts d’informació utilitzades (de
0 a 3 punts).
- Es justifica l’enfocament de codesenvolupament: identificació dels fluxos migratoris del país d’origen cap a les Illes Balears i la seva vinculació amb
el projecte (de 0 a 3 punts).
- Es descriu el context social, polític i econòmic de la zona on es desenvoluparà el projecte (de 0 a 3 punts).
e) Perfil i idoneïtat de les persones que participaran a la prospecció o estudi (màxim de 15 punts):
- Descripció clara i detallada del pla de treball que han de desenvolupar
cada una de les persones participants en el projecte (de 0 a 4 punts).
- Descripció clara del perfil professional de les persones que han de dur a
terme la prospecció o estudi i la seva idoneïtat amb les tasques i les activitats
que han de desenvolupar (de 0 a 5 punts).
- Experiència de les persones participants en prospeccions i estudis anteriors (de 0 a 2 punts).
- Experiència en cooperació al desenvolupament i formació específica (de
0 a 2 punts).
- Experiència en el país d’actuació i en el sector d’actuació (de 0 a 2
punts).
f) Valoració econòmica del projecte (màxim de 8 punts):
- El pressupost està distribuït i desglossat de manera clara i coherent
segons els objectius del projecte (de 0 a 3 punts).
- Es descriuen de manera detallada i clara les despeses de cada cooperant
i són pertinents a les activitats que s’han de dur a terme (de 0 a 3 punts).
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- És un pressupost realista i les partides no estan sobrevalorades (de 0 a 2
punts).
g) Viabilitat i continuïtat del projecte (màxim de 9 punts):
- Implicació de la població destinatària a la prospecció o l’estudi (de 0 a
3 punts).
- Implicació de les institucions locals en el projecte (de 0 a 2 punts).
- Descripció realista dels riscs i les formes per afrontar-los (de 0 a 2
punts).
- Previsió d’accions una vegada finalitzada la subvenció (de 0 a 2 punts).
h) Avaluació de la prospecció (màxim de 8 punts):
- Es descriuen de forma clara la metodologia i els elements que s’utilitzaran per sistematitzar la informació de la prospecció o estudi (de 0 a 4 punts).
- Es descriu l’estructura en què es basa el producte o document final de la
prospecció o estudi (de 0 a 4 punts).
3. Despeses subvencionables
3.1 Són subvencionables les despeses següents:
a) Despeses de desplaçament de les persones candidates al país on s’ha de
desenvolupar el projecte i la tornada a les Illes Balears, despeses de vacunes,
medicaments i assegurances de malaltia i accident durant el període d’estada al
país.
b) Despeses derivades del visat i de les taxes d’entrada i sortida del país
de destinació, amb un màxim de 1.500 euros per persona.
c) Despeses d’allotjament, manutenció i transport intern amb un màxim
de 1.500 euros per persona (d’acord amb l’annex 6).
d) En el cas que hi hagi una assistència tècnica a la prospecció es considerarà com a despesa subvencionable un màxim de 2.500 euros per persona en
concepte de gratificació professional. Aquesta despesa només pot imputar-se a
una persona per projecte.
e) Altres despeses amb caràcter excepcional, sempre que se’n justifiqui la
necessitat i amb l’aprovació prèvia de l’ACIB.
3.2. Es consideren despeses indirectes subvencionables les relatives a la
formulació i l’avaluació del projecte. Aquestes despeses s’han d’especificar en
el desglossament pressupostari. Les despeses s’han d’imputar dins el període
d’execució del projecte i les entitats beneficiàries les han d’acreditar documentalment o mitjançant una declaració responsable del representant legal.
Per aquest concepte es pot imputar un màxim del 3 % de les despeses
directes de la subvenció concedida.
La conveniència de les despeses indirectes o administratives es valorarà
tenint en compte el conjunt del projecte.
L’entitat sol·licitant i la persona cooperant s’han de responsabilitzar diligentment que aquestes despeses siguin les més adequades quant a la relació qualitat-preu.
Annex 5
Percentatges subvencionables
En l’apartat 13.1 de la convocatòria s’estableix que la puntuació mínima
que han d’assolir els projectes presentats per obtenir subvenció són 60 punts, als
quals correspon el 57 % de la quantia sol·licitada. A partir d’aquesta puntuació,
els percentatges subvencionables són els següents:
Puntuació
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Percentatge
57 %
58 %
59 %
60 %
61 %
62 %
63 %
64 %
66 %
68 %
70 %
71 %
72 %
73 %
74 %
75 %
77 %
79 %
82 %
88 %
90 %
92 %
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94 %
95 %
100 %

davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que
s’hagi publicat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Annex 6
Ràtio de despeses en euros relatives als conceptes de transport interior, allotjament i manutenció dels participants per dia i segons l’àrea geogràfica*
Amèrica Central
Amèrica del Sud
Magrib
Àfrica subsahariana
La resta del món
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44 euros
41 euros
43 euros
47 euros
42 euros

*Les despeses que s’ajustin a aquestes quantitats s’entendran justificades
automàticament amb la presentació dels bitllets d’avió i les targetes d’embarcament d’anada i tornada al país, si les activitats previstes s’han dut a terme.

—o—
Num. 17509
Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears de 17 de setembre de 2008
d’ampliació del crèdit assignat a la Resolució de la presidenta de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears de 31
de maig de 2008 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització, formació i
educació per al desenvolupament per a l’any 2008
Mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears de 31 de maig de 2008 es va establir la convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització, formació i
educació per al desenvolupament per a l’any 2008 (BOIB núm. 84, de 17 de
juny), amb un crèdit inicial de 470.000 euros (quatre-cents setanta mil euros).
L’import total que sol·liciten les entitats presentades ascendeix a
1.441.680,19 euros (un milió quatre-cents quaranta-un mil sis-cents vuitanta
euros amb dinou cèntims) i el crèdit assignat a la convocatòria és de 470.000
euros.
D’altra banda, hi ha crèdit adequat i suficient atès que s’ha resolt la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l’any 2008,
finançada amb un crèdit de 400.000 euros (quatre-cents mil euros), dels quals
s’han atorgat 206.599,27 euros (dos-cents sis mil cinc-cents noranta-nou euros
amb vint-i-set cèntims).
Tenint en compte l’interès públic d’aquets ajuts i per a una eficàcia i eficiència millors dels recursos públics, es considera adient incrementar el crèdit
total assignat en la convocatòria amb l’objectiu de potenciar l’execució de programes i projectes de sensibilització, formació i educació per al desenvolupament per a l’any 2008.
Per tot això, dict la següent:
Resolució
1. Ampliar en 130.000 euros (cent trenta mil euros) el crèdit inicialment
assignat en la Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears de 31 de maig de 2008 de convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització, formació i educació per al
desenvolupament per a l’any, amb càrrec al capítol 4 de l’ACIB amb el resultat
següent:
- 470.000 euros de crèdit inicial
- 130.000 euros d’ampliació de crèdit
2. Assignar, amb aquesta ampliació, el crèdit total 600.000 euros (siscents mil euros) com pressupost global de la convocatòria d’ajuts.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Agència de
Cooperació de les Illes Balears en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu

Palma, 17 de setembre de 2008
La presidenta
Fina Santiago Rodríguez

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 17355
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 8 de setembre de 2008 per la qual es convoquen subvencions mitjançant
beques del programa ‘Posa’t a prova’ per a 2008 destinat a les i
als estudiants acabats de titular i als treballadors i treballadores
residents a Eivissa i a Formentera per fer pràctiques en empreses i per a perfeccionament lingüístic, cofinançades pel Fons
Social Europeu en el marc del Programa Operatiu de les Illes
Balears 2007-2013 (eix 1, categoria 62)
L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB
núm. 73, de 12 de maig), modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i
Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), estableix
les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació.
D’acord amb l’article 3 d’aquesta Ordre, les convocatòries s’han d’aprovar per mitjà d’una resolució del conseller o consellera competent en matèria de
treball i formació, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
han de contenir, com a mínim, els punts que indica l’article 15 del Text refós de
la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).
La Conselleria de Treball i Formació exerceix funcions concretes de formació ocupacional i professional. Amb aquesta finalitat, desenvolupa diferents
programes i mesures integrats en les polítiques actives d’ocupació que tenen
com a principal objectiu facilitar a qui hi participi l’accés al mercat de treball
mitjançant el foment de la inserció laboral, la millora de la formació i de la qualificació professional, com també l’adquisició d’experiència.
Aquesta Resolució estableix una oferta de formació professional ocupacional que neix com a iniciativa del Govern de les Illes Balears amb l’objectiu
de desenvolupar i de millorar les competències, tant lingüístiques com tècniques, de les i dels estudiants acabats de titular i dels treballadors i de les treballadores de les Illes Balears en diferents sectors essencials per a l’economia de
la comunitat.
Aquesta convocatòria estableix un pla de beques adreçat a estudiants acabats i acabades de titular i a treballadors i treballadores per fer pràctiques en
empreses o en entitats. Aquest pla s’emmarca en el programa ‘Posa’t a prova’,
que té per finalitat millorar l’ocupació i la qualificació professional de treballadors i treballadores i d’estudiants acabats i acabades de titular amb pràctiques
formatives en empreses o en entitats.
L’apartat 2.21 de l’article 1 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació
de 4 de maig de 2005, abans esmentada, disposa que poden ser objecte d’ajuts,
entre d’altres, les activitats consistents en formació de persones actives i aturades.
D’altra banda, l’article 2 del Decret 11/2000, de 4 de febrer, pel qual es
regulen els programes de formació professional ocupacional en l’àmbit de les
Illes Balears (BOIB núm. 21, de 17 de febrer), estableix els àmbits dins els quals
s’emmarquen els programes de formació.
El programa de pràctiques en empreses o entitats ‘Posa’t a prova’ està
cofinançat pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes
Balears per al període 2007-2013. Per aquest motiu, li són aplicables els reglaments d’aquest Fons, especialment les normes incloses en el Reglament (CE)
núm. 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre de 2006 (DOUE núm. 371,
de 27 de desembre), i les que estableix el Pla de comunicació del Programa
Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013.
Per tot el que s’ha exposat, atesa la Resolució del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació de 18 d’agost de 2008 per la qual s’autoritza el pagament
anticipat i s’eximeix el beneficiari de presentar garantia de les subvencions per
executar pràctiques formatives dins aquesta convocatòria, d’acord amb l’article
25, punts 2.b) i 3.b), del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma (BOIB núm. 122, de 2 de setembre), en relació amb
els apartats 1.b) i 2 de l’article 37 del Text refós de la Llei de subvencions, i
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, segons l’informe previ de la

