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— Capítol 7 (transferències de capital): 720.000 € (set-cents vint mil
euros).
Aquest import queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2012.’
2. Modificar l’apartat 6.2 de l’annex 1 de la Resolució, que passa a tenir
la redacció següent:
‘6.2. La durada màxima dels projectes que es presentin és de divuit
mesos, comptadors des de la data d’inici. En tot cas, els projectes s’han d’iniciar durant els anys 2011 o 2012.’
3. Modificar l’apartat 13 de l’annex 1 de la Resolució, que queda redactat
en els termes següents:
‘13.1. L’òrgan instructor ha de notificar individualment la proposta de
resolució de concessió a cada entitat que hagi obtingut la puntuació exigida i li
ha de d’atorgar un termini de vuit dies comptadors des de la notificació per
acceptar la subvenció o renunciar-hi.
L’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini indicat des
de la notificació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari. La
renúncia a la subvenció s’ha de dur a terme de manera expressa per qualsevol
mitjà que en permeti la constància.
13.2. En el cas que el projecte s’iniciï durant l’any 2011, la persona que
representa legalment l’entitat ha de comunicar per escrit a l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears la data d’inici del projecte, amb
indicació del dia, el mes i l’any, en el termini d’un mes des de la data de notificació de la resolució de concessió.
Si el projecte es duu a terme durant l’any 2012, l’entitat ha d’iniciar com
a màxim l’execució del projecte en el termini de 45 dies naturals comptadors des
de la data del pagament de la subvenció, i en aquest mateix termini ha de comunicar la data d’inici del projecte, amb indicació del dia, el mes i l’any.
Les entitats que hagin iniciat l’execució del projecte aprovat durant l’any
2011 i que no el puguin dur a terme sense l’ajuda econòmica sol·licitada, ho han
de comunicar de manera immediata a l’Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears i poden deixar-ne en suspensió l’execució fins que el pagament
de la subvenció es faci efectiu, sempre que aquesta suspensió no afecti la viabilitat del projecte. Des del pagament de la subvenció disposen d’un termini de 45
dies naturals per comunicar la data en la qual s’ha de reprendre el projecte, amb
indicació del dia, el mes i l’any. La suma d’ambdós terminis d’execució no pot
ser superior a la inicialment aprovada i en cap cas es poden imputar despeses
corresponents al període en el qual el projecte ha estat en suspensió.’
4. 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 el president 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 es pot interposar 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 de la publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 28 de novembre de 2011
El president de l’ACIB
Antonio Gómez Pérez

—o—
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Num. 24579
Resolució del president l’Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears de 28 de novembre de 2011 per la qual es
modifica la Resolució de 19 de gener de 2011 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de
cooperants per a l’any 2011
Antecedents

En data 29 de gener de 2011 es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears la Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears de 19 de gener de 2011 per la qual s’estableix
la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l’any
2011.
L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar
projectes de cooperants per a l’any 2011. Aquestes subvencions 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-ne les condicions de vida de la
població. El factor humà té una importància fonamental en el desenvolupament,
atès que la capacitació i la formació permeten garantir una base social preparada per lluitar contra la pobresa. Així mateix, se cerca facilitar l’intercanvi d’experiències i la transferència de coneixements i de metodologies de treball entre
professionals de les Illes Balears i professionals de països empobrits. Tot això i
el coneixement mutu generaran no tan sols beneficis immediats mitjançant els
projectes subvencionats, sinó que també tindran un impacte a llarg termini amb
l’enriquiment cultural i el coneixement dels sistemes educatius, les relacions
laborals, les formes i les dinàmiques de participació, i les metodologies de treball dels uns i dels altres.
L’apartat 14 de la convocatòria estableix, en relació amb les condicions
generals de pagament, que de conformitat amb el que disposen el Decret
115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a l’exterior en
matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional, i l’esmentat article 43 de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament, el pagament de les subvencions s’ha de fer en una sola vegada i per
anticipat, sense que sigui necessari que l’entitat beneficiària presenti garanties.
L’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 10 d’agost de 2011 (BOIB núm. 123, de 16 d’agost) exposa que,
durant els darrers exercicis, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha mostrat notables desequilibris en les seves finances, deguts, per una part, a una profunda crisi econòmica que va provocar reduccions considerables dels ingressos
i, per l’altra, a un increment de la despesa que va obviar de manera reiterada la
realitat del moment. Aquest fet es traduí en uns nivells de dèficit públic que van
superar àmpliament el 3 % del PIB de les Illes Balears des de l’any 2008 i es
va arribar a xifres del 4 % durant l’any 2010. Al mateix temps, durant els períodes esmentats es varen incrementar de manera molt significativa els nivells
d’endeutament, sense que aquests increments fossin, pel que fa a l’exercici
2010, suficients per finançar el dèficit, la qual cosa ha generat greus problemes
de tresoreria que han afectat molt especialment l’exercici 2011.
D’acord amb això, i atesa la situació pressupostària actual, sobretot en
relació amb la manca de liquiditat, és necessari adoptar mesures de manera
immediata, per tal de garantir i assegurar que els projectes de cooperants de
l’any 2011 puguin ser duts a terme per les entitats privades sense ànim de lucre
que els han d’executar.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar l’apartat 6.2 de l’annex 1 de la Resolució, que passa a tenir
la redacció següent:
‘6.2. La durada màxima dels projectes que es presentin és de sis mesos,
comptadors des de la data d’inici. En tot cas, els projectes s’han d’iniciar durant
els anys 2011 o 2012.’
2. Modificar l’apartat 13 de l’annex 1 de la Resolució, que queda redactat
en els termes següents:
‘13.1. L’òrgan instructor ha de notificar individualment la proposta de
resolució de concessió a cada entitat que hagi obtingut la puntuació exigida i li
ha de d’atorgar un termini de vuit dies comptadors des de la notificació per
acceptar la subvenció o renunciar-hi.
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L’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini indicat des
de la notificació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari. La
renúncia a la subvenció s’ha de dur a terme de manera expressa per qualsevol
mitjà que en permeti la constància.

xement i l’anàlisi de les causes de la desigualtat entre països i dels conflictes, el
respecte i la defensa de la diversitat cultural, els drets humans i la pau. Aquestes
actuacions s’adrecen a grups organitzats en àmbits formals o no formals, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats.

13.2. En el cas que el projecte s’iniciï durant l’any 2011, la persona que
representa legalment l’entitat ha de comunicar per escrit a l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears la data d’inici del projecte, amb
indicació del dia, el mes i l’any, en el termini d’un mes des de la data de notificació de la resolució de concessió.

El projectes de formació: únicament les activitats formatives (cursos,
seminaris, jornades i altres) destinades a la formació de cooperants que participin en projectes aprovats en la convocatòria de cooperants de 2011 o del voluntariat de la mateixa organització.

Si el projecte es duu a terme durant l’any 2012, l’entitat ha d’iniciar com
a màxim l’execució del projecte en el termini de 30 dies naturals comptadors des
de la data del pagament de la subvenció, i en aquest mateix termini ha de comunicar la data d’inici del projecte, amb indicació del dia, el mes i l’any.
Les entitats que hagin iniciat l’execució del projecte aprovat durant l’any
2011 i que no el puguin dur a terme sense l’ajuda econòmica sol·licitada, ho han
de comunicar de manera immediata a l’Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears i poden deixar-ne en suspensió l’execució fins que el pagament
de la subvenció es faci efectiu, sempre que aquesta suspensió no afecti la viabilitat del projecte. Des del pagament de la subvenció disposen d’un termini de 30
dies naturals per comunicar la data en la qual s’ha de reprendre el projecte, amb
indicació del dia, el mes i l’any. La suma d’ambdós terminis d’execució no pot
ser superior a la inicialment aprovada i en cap cas es poden imputar despeses
corresponents al període en el qual el projecte ha estat en suspensió.’
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 el president 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 es pot interposar 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 de la publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 28 de novembre de 2011
El president
Antonio Gómez Pérez

—o—
Num. 24581
Resolució del president l’Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears de 28 de novembre de 2011 per la qual es
modifica la Resolució de 29 de març de 2011 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació, formació i sensibilització per al desenvolupament per a
l’any 2011
Antecedents

Els projectes de sensibilització: accions que pretenguin donar a conèixer
la realitat dels països del Sud a la població general, a través de mitjans diversos.
Es tracta, per tant, de dur a terme campanyes, actes puntuals i qualssevol
altres activitats que afavoreixin una millor percepció per part de la societat de
les Illes Balears de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels
països del Sud, com també de les causes que provoquen aquesta situació i les
desigualtats entre països.
La reedició de materials didàctics per a la sensibilització sobre solidaritat
o cooperació per al desenvolupament: material imprès, audiovisual o multimèdia, amb l’objectiu de transmetre la realitat dels països del Sud. El material que
es vulgui reeditar s’ha d’aportar amb la sol·licitud.
D’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei 9/2005, de 21 de juny,
de cooperació per al desenvolupament, i com a excepció del que disposa la
legislació balear reguladora de les subvencions, es poden fer, amb caràcter general, pagaments anticipats de les subvencions concedides amb càrrec als crèdits
de la cooperació al desenvolupament, atesa la naturalesa d’aquests ajuts.
Aquests pagaments suposen el lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a les subvencions atorgades i la consecució de la finalitat per la qual es
concedeixen.
L’apartat 14 de la convocatòria estableix, en relació amb les condicions
generals de pagament, que de conformitat amb el que disposen el Decret
115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a l’exterior en
matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional, i l’article 43 de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament,
el pagament de les subvencions s’ha de fer en una sola vegada i per anticipat, i
no és necessari que l’entitat beneficiària presenti garanties.
L’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 10 d’agost de 2011 (BOIB núm. 123, de 16 d’agost) exposa que,
durant els darrers exercicis, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha mostrat notables desequilibris en les seves finances, deguts, per una part, a una profunda crisi econòmica que va provocar reduccions considerables dels ingressos
i, per l’altra, a un increment de la despesa que va obviar de forma reiterada la
realitat del moment. Aquest fet es traduí en uns nivells de dèficit públic que van
superar àmpliament el 3 % del PIB de les Illes Balears des de l’any 2008 i es
va arribar a xifres del 4 % durant l’any 2010. Al mateix temps, durant els períodes esmentats es varen incrementar de manera molt significativa els nivells
d’endeutament, sense que aquests increments fossin, pel que fa a l’exercici
2010, suficients per finançar el dèficit, la qual cosa ha generat greus problemes
de tresoreria que han afectat molt especialment l’exercici 2011.
Atesa la situació econòmica i pressupostària actual, sobretot en relació
amb la manca de liquiditat, és necessària l’adopció de mesures de manera immediata, concretament la modificació de la imputació pressupostària, amb la finalitat de garantir i assegurar que els projectes d’educació, formació i sensibilització aprovats en la convocatòria de 2011 puguin ser duts a terme per les entitats privades sense ànim de lucre que els han d’executar.
Per tot això, dict la següent

En data 2 d’abril de 2011 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears la Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears de 29 de març de 2011 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació, formació i sensibilització
per al desenvolupament per a l’any 2011.

1. Modificar l’apartat 2.1 de l’annex 1 de la Resolució en els termes
següents:

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les subvencions destinades a
incrementar la qualitat de les accions d’educació, formació i sensibilització per
a la solidaritat i per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes
Balears, i també donar suport a les activitats següents:

‘S’assigna a aquesta convocatòria un import màxim de 450.000 € (quatrecents cinquanta mil euros) corresponent al capítol de transferències corrents del
pressupost de l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears per a
l’any 2012.

Els projectes d’educació per a la solidaritat i per al desenvolupament: promoció dels valors i les actituds solidàries envers els pobles del món, el conei-

Aquest import queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Resolució

