BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS COIBA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
FORMATIVES 2019
El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió d’ajuts per la realització d’activitats
formatives a infermers/infermeres del COIBA, per un import total de 70.000€.
BASES
1. Es podran sol·licitar ajuts per a activitats formatives de postgrau, relacionades directament amb el pla
de formació de la carrera d’infermeria, així com la formació recollida en la normativa de la Comissió de
Formació Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salut. Les activitats formatives que optin a ser
becades hauran d’haver estat acreditades per organismes oficials i han de contenir crèdits CFC o ECTS.
Els continguts de la formació han de correspondre clarament a l’àmbit sanitari.
2. S'exclouen d'aquesta convocatòria: estudis superiors, formació en programes informàtics generals,
formació en idiomes en qualsevol dels seus nivells, i qualsevol altra formació que no correspongui a les
indicades en el punt número 1 d'aquestes bases.
3. Les activitats presentades han d’estar realitzades, finalitzades i superades entre l’1 de setembre de
2018 i el 31 d’agost de 2019.
4. En les activitats formatives de més d'1 any de durada, s'haurà de presentar una única sol·licitud que
correspongui al curs acadèmic comprès en el període indicat en el punt número 3 d'aquestes bases
(2018/2019). Per a acreditar-ho serà necessari presentar l'expedient acadèmic amb les assignatures
aprovades per data i el justificant de pagament de la matrícula d'aquest any, on s'especifiqui preu per
curs acadèmic. El preu de l'activitat formativa realitzada ha de ser d'un mínim de 100€.

5. Només podran optar a l'ajut aquells col·legiats del COIBA que estiguin al corrent de pagament de les
seves quotes col·legials en el moment de presentar la sol·licitud, i que hagin estat donats “d’alta” en
el COIBA, com a mínim, durant el període de realització de l'activitat, ininterrompudament i fins al
moment en el qual es publiqui la llista definitiva dels ajuts concedits.
6. Queda exclosa d’aquesta convocatòria l’assistència a congressos, seminaris i tallers, així com els cursos
realitzats en modalitat online o a distància i sense hores presencials, a excepció dels acreditats com a
postgraus universitaris. També queden excloses totes aquelles activitats formatives que ja estiguin
subvencionades, en part o totalment, per organismes tals com: col·legis professionals, sindicats,
centres que atorguin beques o descomptes, etc.
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7. L’ajut es destinarà exclusivament a la subvenció percentual de la matrícula, fins a un màxim del 60%.
(no s’inclouen: assegurances, apertura d’expedient, despeses de gestió, o altres despeses que no
corresponguin únicament a la impartició de les assignatures). La quantia subvencionada dependrà del
número de sol·licituds presentades i del compliment dels requisits per part de cada una d’elles.
8. Només es podrà presentar 1 única sol·licitud per col·legiat per a aquesta convocatòria.
9. La documentació que acompanya a la sol·licitud s’ha de presentar en format original: els certificats han
de portar signatura i segell original de l’organisme o centre que l’emet. No s’acceptaran extractes webs,
ni documentació que sigui escanejada o enviada per e-mail, a excepció de les que portin certificació
digital o CSV (Codi Segur de Verificació). Si no es compleix aquest requisit, seran excloses
automàticament.
10. El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de juliol al 18 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds es presentaran de manera presencial en les seus del Coiba de Palma, Maó i Eivissa,
segons correspongui, dins de l’horari d’atenció al públic de cada seu:
-Seu col·legial de Mallorca
Carrer de l’Almirall Gravina núm. 1. 07014. Palma
-Seu col·legial de Menorca
Camí de Ses Vinyes, núm. 130. 07703 Maó
-Seu col·legial de les Illes Pitiüses
Carrer d’Abad i Lasierra núm.2, pral. Of.10. 07800. Eivissa

També podran presentar-se a través del servei de correu postal, sempre que siguin enviats els documents
originals i fotocòpies. Així mateix, l’enviament ha de realitzar-se amb còpia certificada del servei de correus
i la sol·licitud ha de portar el mata-segells, amb data màxima de 18 d’octubre de 2019. No s’acceptaran
sol·licituds per e-mail.
11. La resolució provisional es publicarà el 18 de novembre de 2019 en el tauló d’anuncis de cada una de
les seus col·legials, així com en la pàgina web del COIBA www.infermeriabalear.com .
12. El termini per a presentar reclamacions serà del 19 al 26 de novembre de 2019.
13. La resolució definitiva es publicarà el 20 de desembre de 2019 en el tauló d’anuncis i en la pàgina web
del COIBA.
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14. El pagament dels ajuts concedits es realitzarà mitjançant transferència bancària. La data de pagament
es notificarà mitjançant correu electrònic als becats durant el mes de gener de 2020. També serà
publicat en la nostra pàgina web.
15. La sol·licitud haurà d’anar complimentada (Model Annex I) i acompanyada de la següent documentació:
Original i Fotocòpia de:
•
•
•

Programa oficial de l’activitat formativa que es presenta, on ha de constar dates de realització
(inici i finalització), cost total de la inscripció o matrícula, acreditació, modalitat i continguts.
Comprovant del pagament de la inscripció o matrícula (factura del centre que imparteix la
formació o rebut bancari). No s’acceptaran extractes, ni fotografies del justificant.
Certificació de finalització i superació de l’activitat (ha de constar clarament que la data de
finalització es anterior a l’1 de setembre de 2019)

Original
• Declaració jurada de no haver obtingut cap subvenció d’altres entitats, pel mateix concepte
(Model Annex II).
16. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Comissió de Formació del COIBA
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ANNEX I

SOL·LICITUD D’AJUT PER REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES 2019
Nom i Cognoms:
Número de col·legiat/a:
Telèfon:
E-mail:
Títol de l’activitat formativa:

Data d’inici:

Data de finalització:

Crèdits:
Cost/€ total matrícula:

Documentació presentada: Original i Fotocòpia
 Programa oficial
 Comprovant de pagament de la matrícula
 Certificació de finalització i superació de l’activitat
Original
 Declaració jurada de no haver obtingut subvenció alguna d’altres entitats, pel mateix concepte.

Data:

Signatura:
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Annex II
MODEL DE DECLARACIÓ JURADA

D./Dª___________________________________________________________________, amb
D.N.I.__________________ jura no haver rebut cap subvenció per a la realització de l’activitat
formativa per a la qual sol·licita l’ajuda, amb les següents dades:
Títol de l’activitat formativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________
Institució organitzadora:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dates de realització de l’activitat:__________________________________________________

Data:

Signatura:
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