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III CONVOCATÒRIA DE PROJECTE SOCIAL ANY 2022 

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) és una corporació de dret públic i 

estructura democràtica, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’autonomia de les Illes 

Balears i la Llei de col·legis professionals. Tots els professionals que exerceixen la infermeria a les Illes 

Balears, en possessió de qualsevol dels títols que hi habiliten, han d’estar col·legiats al COIBA. La missió 

del COIBA és protegir la salut de les persones i garantir la seguretat dels pacients, des d’una pràctica 

professional, ètica, autònoma i competent. 

A través de la convocatòria d’ajudes a projectes socials locals, col·laboram amb organitzacions sense ànim 

de lucre per impulsar iniciatives i programes que contribueixen a millorar la qualitat de vida de persones 

en situació de vulnerabilitat i a prevenir-ne l’aïllament i l’exclusió social.  

Les línies d’actuació dels projectes que es poden presentar a la convocatòria són: 

1. Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia.

2. Ajuda a la infància. Promoció del desenvolupament social i educatiu d’infants i joves de famílies en

situació de pobresa.

3. Violència masclista. Projectes l’objectiu dels quals sigui la millora de la situació de les dones

víctimes de violència masclista, en qualsevol àmbit: prevenció, conscienciació, formació, etc.

4. Atenció sociosanitària a col·lectius vulnerables: persones sense llar, dones prostituïdes,

immigrants, joves en risc d’exclusió.

Import de la convocatòria  

L’import màxim que destina el COIBA a la convocatòria és de 5.000 euros. 
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Sol·licituds 

Poden enviar la sol·licitud les entitats i les associacions sense ànim de lucre que presentin un projecte per 

dur a terme alguna de les activitats que es mencionen en aquesta convocatòria, sempre que, a més, 

compleixin els requisits següents: 

a) Estar legalment constituïdes.

b) Tenir el domicili social a les Illes Balears.

c) Estar inscrites en el Registre Central de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

o en el que correspongui.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Tenir una experiència demostrable mínima de dos anys en el projecte que presenten o amb el col·lectiu

al qual es dirigeix el projecte. 

f) Comptar amb una estructura i una capacitat suficients per gestionar el projecte  i garantir-ne la viabilitat.

Termini de lliurament 

Es poden presentar propostes fins al 30 de novembre de 2022 emplenant el formulari d’aquest enllaç: 

http://formularios.infermeriabalear.com/Formulario.aspx 

Avaluació i resolució 

El jurat està format per un grup de cinc persones alienes al COIBA, triades per la Junta de Govern del 

Col·legi, i serà qui determinarà per majoria simple el projecte guanyador.  

Cada entitat participant només pot presentar-hi un únic projecte. 

http://formularios.infermeriabalear.com/Formulario.aspx


Almirall Gravina, 1. 07014 Palma 
Telèfon 971 462 728 
www.infermeriabalear.com 

El projecte guanyador es farà públic durant el mes de gener de 2023 i es comunicarà a les parts 

interessades, així com a través de la pàgina web del COIBA i les seves xarxes socials. 

El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi. 

Criteris d’avaluació 

Les sol·licituds seran avaluades tenint en compte principalment els criteris següents: 

1. Contribució a les necessitats del col·lectiu beneficiari del projecte, d’acord amb la definició de la

categoria a la qual opta.

2. La perspectiva de gènere i l’impacte del projecte en dones.

3. Viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte i l’entitat que el presenta.

4. Detall de l’abast esperat amb el pressupost plantejat (nombre de beneficiaris previst, nombre

d’activitats, etc.).

5. Detall del pressupost i destinació exacta de la quantitat sol·licitada.

6. Impacte mesurable del projecte.

7. Participació comunitària en el projecte.

8. Possibilitats de continuïtat del projecte en el futur, si escau.

 Formalització de l’ajuda 

Els drets i les obligacions que es deriven del desenvolupament del projecte que resulti adjudicatari de 

l’ajuda es regulen de conformitat amb aquestes bases.  

Si l’import del finançament atorgat per al desenvolupament del projecte és menor que l’import sol·licitat, 

l’entitat adjudicatària està obligada a reajustar la memòria del projecte a l’import concedit o justificar el 

finançament complementari. 
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La quantitat assignada s’ingressa al compte bancari de l’entitat que desenvolupa el projecte, que ha de 

pagar la contraprestació econòmica corresponent als participants del projecte, si escau. 

El COIBA finança l’ajuda fixada per implementar el projecte aprovat com s’indica a continuació: un 50% a 

l’inici del projecte i el 50% restant dins el sisè mes d’execució del projecte. 

Control i seguiment del projecte 

El termini per a la realització del projecte s’inicia el dia en què s’ingressa la primera quantitat, amb el 

compromís sense cap reserva per part de l’entitat de continuar-lo ininterrompudament fins a finalitzar-lo. 

L’entitat es compromet a executar el projecte de conformitat amb la informació indicada en el formulari 

presentat i amb la memòria del projecte, sense canvis en el pressupost, les activitats previstes o la 

programació, tret de causes excepcionals.  

L’entitat ha d’enviar per correu electrònic de manera quadrimestral i dins el mes següent a la finalització 

de cada quadrimestre un informe que inclogui, com a mínim, els apartats següents: 

● Situació i evolució del projecte aprovat.

● Grau d’abast dels objectius.

● Evolució del projecte respecte al plantejament descrit en la memòria explicativa presentada.

● Activitats desenvolupades.

● Nombre de beneficiaris.

● Resultats assolits (quantitatius i qualitatius).

● Recursos emprats.

● Memòria econòmica explicativa.

● Grau d’execució del pressupost.

En acabar el projecte, l’entitat està obligada a redactar i enviar al COIBA una memòria final en el termini 

de 30 dies des que hagi finalitzat, en la qual han de figurar tots els apartats descrits anteriorment, així com 

les conclusions. 
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El COIBA es reserva el dret de sol·licitar la justificació de les despeses generades, mitjançant la 

presentació de la còpia de les factures o els rebuts corresponents. 

El COIBA designarà una comissió de seguiment, que serà l’encarregada de supervisar el desenvolupament 

del projecte i l’aplicació dels fons adjudicats per part del COIBA per executar el projecte. L’entitat fixarà un 

interlocutor o intermediari responsable del contacte amb el COIBA. 

EL COIBA pot sol·licitar en qualsevol moment la informació tècnica i econòmica que consideri oportuna 

per completar, verificar o controlar l’execució del projecte. Així mateix, en cas d’incompliment, gestió 

inadequada o no presentació de l’informe quadrimestral i la justificació de les despeses generades, el 

COIBA pot deixar sense efecte el finançament del projecte, sol·licitar la devolució de les quantitats 

abonades i emprendre totes les actuacions judicials que estimi oportunes. 

La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, i qualsevol situació no prevista 

serà resolta pel COIBA, la decisió del qual és inapel·lable. 
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Protecció de dades 

A l’efecte del que disposa la normativa de protecció de dades, a continuació us informam de la política de 

privacitat aplicable a les dades que ens faciliteu amb motiu de la vostra participació en la iniciativa. 

Responsable del tractament 

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), amb domicili a aquests efectes al 

carrer de l’Almirall Gravina, núm. 1 de Palma, amb CIF Q-0766004F i correu electrònic de contacte 

coiba.pm@infermeriabalear.com . Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a l’adreça de 

correu electrònic protecmirlegal@protecmir.com   

Finalitat del tractament 

El responsable tractarà les dades de caràcter personal que li faciliteu amb motiu de la vostra participació 

en aquest concurs per gestionar-lo i, en el cas que resulteu elegit, per informar-vos-en i fer les gestions 

pertinents. 

Si el vostre projecte és seleccionat, es poden emprar les vostres dades de caràcter personal, inclosa la 

vostra imatge, per comunicar la identitat del guanyador a través de diferents mitjans inclosa la pàgina web 

o els perfils en xarxes socials del COIBA. Amb motiu de l’execució i la gestió pròpia del concurs, el

responsable pot comunicar les vostres dades als membres del jurat. Addicionalment, en el cas que el 

projecte resulti seleccionat, comunicarem les vostres dades als tercers implicats en el procés, així com a 

la pluralitat del públic en comunicar els guanyadors.  

Drets i exercici 

Respecte a les dades de caràcter personal recollides per al tractament, teniu la possibilitat d’exercir els 

drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat. Així mateix, us informam que en determinades 

circumstàncies teniu dret a sol·licitar la limitació o l’oposició del tractament de les vostres dades. En aquest 

cas, el responsable cessarà en el tractament i només les conservarà per a l’exercici o la defensa de  

mailto:coiba.pm@infermeriabalear.com
mailto:protecmirlegal@protecmir.com


Almirall Gravina, 1. 07014 Palma 
Telèfon 971 462 728 
www.infermeriabalear.com 

reclamacions. Podeu exercir els drets esmentats mitjançant una sol·licitud escrita adreçada al 

responsable a través dels mitjans de contacte indicats anteriorment, en els termes que estableix la 

legislació vigent. Igualment, us podeu adreçar a l’autoritat de control que considereu oportú per 

interposar-hi una reclamació. Als efectes oportuns, us informam que a Espanya l’autoritat de control és 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), i podeu exercir els drets a través dels 

formularis que aquesta entitat té habilitats a aquest efecte i que estan disponible a la seva seu electrònica 

(https://sedeagpd.gob.es).  

Exoneració de responsabilitat 

El COIBA queda exempt de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de possibles errors existents 

en les dades facilitades per les organitzacions participants, inexactituds de les dades o impossibilitat 

d’identificació. 

Si per causes de força major, la convocatòria no es pot dur a terme en les condicions en què estava 

planificada originalment, el COIBA, en la mesura que estigui permès d’acord amb les disposicions vigents 

legals, pot cancel·lar, ajornar o modificar la resolució d’aquesta convocatòria, de les ajudes o de qualsevol 

part de la convocatòria sense cap responsabilitat o obligació davant cap entitat participant, present o 

futura, en la mesura en què la llei aplicable ho permeti, complint prèviament els processos administratius 

i les disposicions que corresponguin. 

El COIBA queda exonerat de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol circumstància 

imputable a tercers que pugui afectar l’ús correcte de les ajudes. 

http://www.agpd.es/
https://sedeagpd.gob.es/

