FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 19/02/20)

INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS

OBJECTE
D'acord amb el disposat en els Estatuts, l'IEB te l'objectiu d'exercir les següents funcions:
a)

El foment de la investigació, en totes les àrees de la ciència, en temes relacionats amb les
Illes Balears, d’acord amb els objectius generals que de cara a la investigació proposin el
Govern de les Illes Balears i el mateix IEB.

b)

La formació lingüística no reglada en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears. En
aquest àmbit, ha de fomentar l’organització de cursos, seminaris, conferències, centres
d’autoaprenentatge i tota classe de tècniques i estratègies formatives.

c)

L’organització, la gestió i la certificació de les proves de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats destinades a avaluar els coneixements de llengua catalana de la població
adulta fora de l’ensenyament reglat.

d)

L’organització i la gestió dels cursos presencials i de les proves lliures inclosos en el Pla de
Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural, i l’expedició dels certificats de notes i de
capacitació inclosos en el Pla esmentat.

e)

La concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, i
l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del
batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.

f)

La resolució de les sol·licituds d’equivalència amb els certificats de llengua catalana.

g)

La difusió, per mitjans propis o aliens, de tot tipus d’activitat cultural que tengui a veure
amb les Illes Balears.

h)

La publicació en el camp dels estudis locals, a través de l’elaboració de monografies,
col·leccions i revistes, com també l’organització de jornades, congressos i conferències.

i)

L’estudi i la difusió de les modalitats lingüístiques del català pròpies de les Illes Balears, com
a patrimoni cultural i element vertebrador de la identitat de les Illes, sens perjudici de la
unitat de la llengua, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

j)

La supervisió, tant des del punt de vista lingüístic com cultural, dels llibres de text usats en
els centres docents no universitaris de les Illes Balears.

k)

L’assessorament lingüístic de la Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3).

l)

La programació de diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.
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m) La projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.
n)

El foment dels usos socials de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com ara el
doblatge de pel·lícules, l’emissió radiofònica i televisiva i la presència del català en la
premsa, en el món judicial i empresarial i en tots els àmbits de la vida diària.

o)

La promoció i defensa dels drets lingüístics.

p)

La investigació en el camp sociolingüístic i, de manera especial, sobre l’ús de la llengua
catalana a les Illes Balears.

q)

L’assessorament al Govern de les Illes Balears i als organismes de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en tots els temes de la seva competència que li siguin sol·licitats.

r)

L’exercici de la Secretaria del Patronat Ramon Llull.

s)

La gestió del Centre de Publicacions i del fons bibliogràfic de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

t)

La gestió del registre de la propietat intel·lectual.

u)

La publicació de materials diversos relacionats amb les finalitats de l’IEB.

v)

La realització d’activitats que s’adiguin amb les finalitats de l’IEB.

DADES BÀSIQUES:
Tipus d’ens: Entitat pública empresarial
Normativa de creació i Estatuts



Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2012 pel qual s’autoritza la modificació del
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears, la modificació dels seus Estatuts i el canvi de denominac ió ( BOIB núm. 101 de 14
de juliol)



Decret 55/2012, de 13 de juliol, pel qual s’extingeix l’organisme autònom Institut d’Estudis
Baleàrics i s’integra en el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció
Exterior de la Cultura de les Illes Balears ( BOIB núm. 101 de 14 de juliol )



Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 pel qual s’autoritza la modificació dels
Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm. 101 de 20 de juliol)



Article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, que va disposar la creació de l’entitat pública
empresarial Institut d’Estudis Baleàrics de les que preveu l’article 2.1 b de la Llei 7/2010, de
21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
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que té com a fins generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística
de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció
exterior, d’acord amb els seus estatuts (BOIB núm. 178 de 30 de desembre)



Disposició final cinquena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, que va modificar l’article 40 de
la Llei 13/2014 i va disposar la creació de l’entitat pública empresarial Institut de la Llengua i
la Cultura de les Illes Balears (ILLENC) (BOIB núm. 164 de 31 de desembre)
Així mateix es va preveure que, una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat,
s’extingís el consorci Institut d’Estudis Baleàrics, mitjançant la cessió global d’actius i
passius, sense liquidació, en els termes prevists per l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.



Disposició final tretzena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que modifica de nou l’article 40
de la Llei 13/2014 i recupera el nom d’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) (BOIB núm. 160 de 29
de desembre)



Resolució de la directora general de Cultura per la qual se sotmeten a informació pública els
esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública
empresarial Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (BOIB núm. 77 de 23 de juny
de 2018)



Resolució de la directora general de Cultura per la qual es modifica la Resolució de la
directora general de Cultura de dia 20 de juny de 2018 per la qual se sotmeten a informació
pública els esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat
pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (BOIB núm. 87 de 14 de juliol)



Decret 48/2018 de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis
Baleàrics (BOIB núm 160. de 22 de desembre)



Correcció d’errades de l’edicte 13348 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
160 de 22 de desembre de 2018 relativa al Decret 48/2018 de 21 de desembre, pel qual
s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics (BOIB núm 6. de 12 de gener)



Resolució de la presidenta de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 27 de
setembre de 2019 per la qual es deleguen les funcions del director gerent de l’Institut (BOIB
núm. 132. de 28 de septembre)
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Resolució de la presidenta de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 27 de
setembre de 2019 per la qual es deleguen les funcions del director gerent de l’Institut (BOIB
núm. 145 de 24 d’octubre)

DADES DEL CONTACTE
Carrer de l´Almudaina, 4
07001, Palma
Plànol de situació
Telèfon 971178996
Correu electrònic: info@ieb.caib.es
Twitter@iebalerics
Facebook:
www.facebook.com/IEBalearics

Altres dades:
Carrer d 'Alfons el Magnànim,29
07004, Palma
Telèfon 971 177604 - Fax 971 176907
Correu electrònic: info@ieb.caib.es

A la pàgina web de l'IEB trobarà les dades de contacte.

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts, l'Institut d'Estudis Baleàrics es regeix p̀els òrgans següents:
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1. Òrgans de govern
a) Consell de Direcció
b) El president

2. Òrgan executiu i de gestió
El director

RESPONSABLE
Director: Mateu Alexandre Malondra Flaquer
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
S'ha de tenir en compte que abans l'IEB tenia la naturalesa jurídica de «Consorci», i que és la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2018, la que converteix l’IEB en entitat pública empresarial.

Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic estan publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben distribuïts
segons el tipus d'ens que sigui.
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S'ha de tenir en compte que, en els pressuposts de l'any 2018 ja hi consta l'Institut d'Estudis
Baleàrics sota la naturalesa jurídica de “Entitat pública empresarial”, atès que és la Llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 la que preveu la
creació d'aquesta nova entitat pública empresarial.
Per altra banda, per consultar els pressuposts de l'Institut d'Estudis Baleàrics dels anys anteriors al
2018 haureu de cercar aquest ens entre els consorcis del sector públic.
Podeu trobar dades, més clares, en la part de pressuposts del sector públic, de la pàgina que publica
la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors,“Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”,
clicant aquí i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del director

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis
aquí.
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Comptes anuals de l’ Institut d'Estudis Baleàrics
Els comptes anuals de l’IEB estan publicats a l’apartat corresponent del compte general de cada any.
A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu
consultar l’últim Compte General aprovat, així com els comptes aprovats d’anys anteriors (abaix, en
els accessos directes) .
Per consultar els comptes anuals de l’IEB, heu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu, anar a
l’apartat “Consorcis” i triar aquest ens a la llista de la pestanya que trobareu.
Els comptes anuals de l'IEB que es troben publicats a la pàgina web de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears són els corresponents al Consorci «Institut d'Estudis
Baleàrics». És la disposició final tretzena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, la que preveu la creació de
l’entitat pública empresarial “Institut d'Estudis Baleàrics“.

Auditoria de comptes de l'IEB
Els informes d'auditoria que trobareu publicats corresponen al l’ Institut d’Estudis Baleàrics, atès que
és la disposició final tretzena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, la que preveu la creació de l’entitat pública
empresarial “Institut d'Estudis Baleàrics“.
A la pàgina web de la CAIB hi trobareu informació sobre l'auditoria del comptes anuals de l'exercici
2016 de l'IEB.

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l'IEB en el seu perfil del contractant, de
la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a “LICITACIONS” i veureu les contractacions d'aquest ens.
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Per a informació sobre l'activitat contractual del Consorci Institut d’Estudis Baleàrics des de juny de
2008 fins el 23 de juliol de 2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al se u perfil
del contractant

A la pàgina web de la CAIB hi trobareu publicada informació sobre contractació de l'IEB.

Dades estadístiques de l'activitat contractual de l'IEB
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l’IEB durant l'any 2019.

Si voleu cercar informació d’altres anys o cercar la informació en format fulla de càlcul podeu
consultar l’apartat d’Estadístiques de l’activitat contractual del Portal de transparència del Govern.

Registre de Convenis i Acords
Període mitjà de pagament
Portal de Subvencions de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Ajuts, beques i subvencions.
Podeu cercar en la seu electrònica si hi ha procediments oberts a més de les seves convocatòries
aquí.
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Concessions
Podeu consultar, en la Base de Dades Nacional de Subvencions, les concedides pel IEB aquí .
Passos per localitzar-les :

