BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS PER PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
O PÒSTERS EN CONGRESSOS, JORNADES O ALTRES ESDEVENIMENTS DE
DIVULGACIÓ PROFESSIONAL 2019
El Col·legi Oficial d’Infermeria dels Illes Balears (COIBA) convoca la concessió d'ajuts per
presentació de comunicacions orals o pòsters en Congressos Científics d'Infermeria, Jornades o altres
esdeveniments de divulgació professional durant l'any 2019, d'àmbit nacional i internacional.
La insularitat suposa en moltes ocasions una dificultat afegida per a les infermeres
investigadores. En aquest sentit, el COIBA dins de la seva funció de vetllar pels interessos
professionals dels seus col·legiats, repartirà 20.000 euros entre les sol·licituds rebudes que
compleixin els requisits exigits, sent assignada la quantitat màxima de 400€ per sol·licitud
BASES
1.Únicament podran optar a l'ajut aquells col·legiats que hagin estat donats “d’alta” en el COIBA i al
corrent de les seves quotes col·legials durant els últims 12 mesos, ininterrompudament, en el
moment de presentar la sol·licitud i fins a la data de la publicació de la resolució definitiva de l'ajut
concedit.
2. Poden sol·licitar-se ajuts per a presentació de comunicacions orals o pòsters que es presentin en
modalitat presencial durant l'any 2019 en congressos, jornades o altres esdeveniments de divulgació
professional d'àmbit nacional o internacional i que la seva temàtica giri entorn de la professió
infermera. S'exclou la presentació de treballs en congressos o jornades de modalitat virtual.
3. Es podran presentar despeses pels següents conceptes:
*Inscripció: Presentant factura o justificant bancari, on s’ha d’especificar el concepte.
*Trasllats:
- Bitllets d’avió o vaixell (anada i tornada des de Balears a la ciutat de celebració de
l’esdeveniment), presentant factura de la companyia que emet els bitllets i justificant de la
reserva, on s’ha d’especificar número i nombre dels passatgers. No s’acceptaran trasllats des
de o fins a un altre origen.
- Tren o bus: Tiquet des de l’aeroport de destí al de celebració de l’esdeveniment i viceversa.
-Altres tipus de trasllat: es valorarà.
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IMPORTANT: Els trasllats es contemplaran, sempre i quan estiguin dins de les dates d’inici i
finalització de l’esdeveniment, amb un marge de 2-3 dies.
*Allotjament: Es contemplaran únicament hotels, hostals i pensions. S’ha de presentar
factura i justificant de reserva amb número de persones per reserva.
*Impressió pòster: Presentant tiquet/factura.
4. Totes les factures hauran d'anar a nom de la persona que presenta la sol·licitud. En cas de reserva
de diversos passatgers o hostes, s'haurà d'aportar un document que justifiqui el nom dels passatgers
i/o hostes clarament, per a fraccionar l'import per persona i poder contemplar-lo en la seva
sol·licitud.
5. La persona que presenta la sol·licitud ha d’haver assistit a l’esdeveniment on hagi presentat el
treball. Queda exclosa d’aquesta convocatòria l’assistència a jornades i congressos sense presentació
de treballs.
6. Només es podrà presentar 1 única sol·licitud per col·legiat i per treball. No s’atorgarà més d’un
ajut per la mateixa comunicació oral o pòster presentat. Es a dir, en cas de que un treball hagi estat
realitzat per dos o més autors, només ho podrà sol·licitar un d’ells.
7. Els aspirants hauran d’entregar el model de sol·licitud (Annex I) que s’adjunta a aquestes bases,
amb la següent documentació:
Original i Fotocòpia de:
•
•
•
•
•
•

Programa del congrés/jornada on ha de constar: data de celebració, preu de la inscripció,
programa, acreditació, etc.
Fotocòpia del treball presentat.
Justificant de pagament de les despeses contemplades al punt número 3 d’aquestes
bases.
Declaració jurada on el sol·licitant indica no haver rebut altres tipus d’ajuts pels mateixos
conceptes. (Annex II)
Certificat d’assistència.
Certificat de presentació del treball.

En el cas dels certificats i/o diplomes, aquests han de portar signatura i segell original de l'entitat que
els emet. No s'acceptaran certificats trets d'internet, via e-mail o escanejats, a excepció dels quals
portin certificació digital o CSV (Codi Segur de Verificació). Si no es compleix aquest requisit, la
sol·licitud serà exclosa automàticament.
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8. El període de presentació de sol·licituds serà del 15 de juliol fins al 22 de novembre de 2019, tots
dos 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-segell, amb data màxima de 22 de novembre de
2019. No s'acceptaran sol·licituds per e-mail.
7. La llista provisional d’ajuts concedits per a aquesta categoria serà publicada, en la nostra web
www.infermeriabalear.com i en el tauló d’anuncis del COIBA, el dia 10 de desembre de 2019.
8. El termini per a presentar reclamacions serà de l’11 al 17 de desembre de 2019.
9. La llista definitiva d’ajuts concedits per a aquesta categoria serà publicada, en la nostra web
www.infermeriabalear.com i en el tauló d’anuncis del COIBA, el dia 20 de desembre de 2019.
10. El pagament dels ajuts concedits es realitzarà mitjançant transferència bancària. La data de
pagament es notificarà per correu electrònic als becats durant el mes de gener de 2020. També serà
publicat en la nostra pàgina web www.infermeriabalear.com .
8. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Comissió de Formació del COIBA
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ANNEX I

MODEL DE SOL·LICITUD
Ajuts per presentació de comunicacions orals o pòsters en Congressos,
Jornades o altres esdeveniments de divulgació professional 2019
-Nom i Cognoms:
-Número de col·legiat/a:

-Telèfon:

-E-mail:
-Nom del Congrés/Jornada:

-Títol de la comunicació oral o pòster:

-Data de celebració del congrés:______________________________________________________
Desglossament i especificació de despeses:
-Preu de la inscripció:_______________________________________________________________
-Trasllats (si escau):_________________________________________________________________
-Allotjament (si escau):______________________________________________________________
-Impressió pòster (si escau):__________________________________________________________
TOTAL:________________________

-Documentació a presentar: Original i Fotocòpia de:







Programa del congrés/jornada on ha de constar: data de celebració, preu de la inscripció,
programa, acreditació, etc.
Fotocòpia del treball presentat.
Justificant de pagament de les despeses contemplades en el punt número 3 d’aquestes bases.
Declaració jurada on el sol·licitant indica no haver rebut altres tipus d’ajuts pels mateixos
conceptes. (Annex I)
Certificat d’assistència.
Certificat de presentació del treball.

Data:

Signatura:
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Annex II
MODEL DE DECLARACIÓ JURADA

D./Dª._________________________________________________________________________, amb
D.N.I.

__________________ jura no haver rebut cap subvenció pels conceptes indicats en la

sol·licitud d’ajuts COIBA 2019, per presentació de comunicacions orals o pòsters en
congressos/jornades, dins de l’apartat de “desglossament de despeses”, referits a:
Nom del Congrés/Jornada:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Títol de la comunicació oral o pòster presentat:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data de celebració de l’esdeveniment:
________________________________________________________________________________

Data:

Signatura:
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